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DANK ALLER TOE
GEWIJDE KRACHT.
Voor hen die nog niet zo ver zijn, dat 
zij onze jaarverslagen, die steeds in 
t esperanto verschijnen, zouden wij 
deze willen vertalen met één volzin: 
Wat moeizaam werken vermag.
Vergelijken wij onze Federatie met 
andere organisaties, dan mogen we 
zeggen, dat ze de vergelijking in vele 
opzichten glansrijk kan doorstaan.
In deze, voor ons, arbeiders, zo 
zwarte tijd, mag een organisatie met 
genoegen terugzien op een jaar dat 
een flinke ledenaanwas bracht. Een 
groei van 566 leden voor een organi
satie als de onze mag er zijn, vooral 
als men weet, dat ook in voorgaande 
jaren het ledental omhoog ging. En 
versterking van het ledental betekent 
versterking van onze positie, van 
grotere verbreiding van het Esperanto. 
Bijna 100 afdelingen, een aantal 
plaatselijke en provinciale districten 
zorgen voor een organisatorische 
kern, bezield met de vaste wil om 
het esperanto in het middelpunt der 
belangstelling te brengen, zodat de 
arbeidersbeweging er toe komen 
moet, al datgene te doen wat moge
lijk is, om esperanto als internatio
nale verkeerstaal te doen inburgeren. 
Zo lang dat niet het geval is, dienen 
wij de verbreiding te bevorderen, op 
de wijze voor ons steeds meer ge
bruikelijk.
Buiten de propaganda, die door ons 
steeds meer grootscheeps wordt op
gevat, dienen daartoe onze cursussen. 
Geen esperantovereniging is er die 
zó veel cursussen organiseerde als 
wij. Was dit aantal het vorig jaar 
151, nu waren het er 183 met 4350 
deelnemers. Een schaar van cur
susleiders is daarvoor in touw. De 
buitenstaanders moeten zich eens 
indenken wat dat betekent, want het 
zijn cursussen in een vreemde taal, 
meestal voor hen, die nooit enige, 
ternauwernood hun eigen taal leer-

LA URBO DE NIA KONGRESO.
La kongreso de 
FLE okazos en 
Groningen. Gro
ningen, mal
granda urbo en 
la norda parto 
de Nederlando 
regiono, kie la 
Esperanto-mov
ado, precipe la 
laborista - esper
antomovado an
koraŭ malforte 
vivas.
Tial okazos la 
kongreso ĝuste 
en Groningen. 
Nia kongreso, 
grava okazon
taĵo en la mov
ado estu gran
dioza.
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La konata Martini-turo.

• • 
K UTial multaj ge- 

kamaradoj vizitu
mĝin por ke la |f| 

Esperantaj sonoj ‘ 
fortege regu en ~- 
nia urbo.

den. Ons orgaan heeft nu een oplaag 
van 4700 ex., waarop geen esp.-orga
nisatie kan bogen. Onze leden ont
vangen een werkelijk internationaal 
orgaan bovendien, wat bij geen enkele 
organisatie van welke aard ook, en 
hoe groot die ook zij, mogelijk is. 
Omdat alleen wij een taal kennen die 
inderdaad overal op aarde wordt ge
bruikt.
Aan de uitbreiding der esperanto- 
kennis wordt gewerkt opdat wij be
kwaam voor onze taak, de beweging 
ook internationaal kunnen dienen. 
Door de uitgave van een studie- 
orgaan en studieboeken en de ver
koop van esperanto-werken in eigen 
hand te hebben genomen, wordt aan 
de meerzijdige ontwikkeling der 
onzen gewerkt.

Do ĉiuj al Gro
ningen.
Ĉiuj al nia kon
greso por fortigi 
nian kamarade
con, por kreski
gi nian movadon, 
por doni al la 
tuta mondo la 
pruvon, ke Es
peranto vivas!
Kaptu la okazon 
por nemultekos
ta vizito al mal
nova agrabla 
urbo.
Aranĝu la voja
ĝon tiel, ke vi 
jam sabaton an
taŭ Pasko alve
nos, por ĝui la 
vidindaĵojn kaj 
ĉeesti la renkon- 
tiĝvesperon en 
kamaradecplena 
rondo.
Ni atendas vin.

Financieel komen we, vooral dank 
zij onze boekendienst, die voor vele 
duizenden guldens omzette, er steeds 
beter voor te staan, hetgeen de pro- 
paganda-mogelijkheden allengs ver
groot. En over eens- en goedwillende 
krachten hebben we niet meer te 
klagen.
Onze Federatie, hoe groot ze ook nu 
al is en wat ze al doet, wordt geleid 
in het gehele taalgebied van afd.-be
stuur tot Fed.-bestuur door met 
werklust bezielde krachten, die allen 
werken aan de grootmaking onzer 
beweging. Dat mogen we nog eens 
in het licht stellen, om dan te con
cluderen, dat door aller toegewijde 
kracht, onze Federatie voor de dag 
kan komen. Daartoe te behoren zij 
alle lezers tot eer.
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RAPORTO PRI LA aFEDERACIO EN LA JARO 193-,
ENKONDUKO.
Finiĝis jaro kaj laŭkutime ni en la 
memoro rerigardas la periodon, kiu 
estas post ni. Kvazaŭ haltejo, kie oni 
dumtempe haltas por kontroli.
La nuntempa periodo grave diferen
cigas sin, ĝi ne estas ordinara periodo 
de seninterrompa glata evoluado. En 
la mondo brulas ne-ĝuste distingebla 
fajro de interpuŝiĝoj inter malnovaj, 
ne plu taŭgaj sistemoj de la ekonomia 
aranĝo, kaj la klopodoj de parto el la 
homaro, kiu suferas pro ĉi ĉio kaj in
klinas al apliko de novaj necesaj sis
temoj, pri kies efikoj oni tamen havas 
inter si malajn opiniojn.
La laboristaro en la tuta mondo aktive 
partoprenas en ĝi kaj pli kaj pli klo
podas deĵeti de si la premon, kiu 
tenas ĝin en baraktoj por vivteni sin. 
Aliflanke la posedanta klaso kontraŭ
staras ĉiel agnoskon de pli homaj mo
raloj kaj konsideras tion ,,malfavora 
kaj danĝera”. Sub diversaj maskoj 
sin prezentas la pretekstantoj por savi 
la naciojn.
,,Pro krizo”, milionoj da homoj mal
satas, dum nutraĵoj abundas; milionoj 
da homoj suferas en mizero dum oni 
interdisputas kiel ŝanĝi tion. La 
,,krizo” furiozas en ĉiuj partoj de la 
mondo. Vanaj estas la ĉiuspecaj teo
rioj kaj,,antaŭdiroj”, ŝanĝetoj restadas 
favoraj kaj malfavoraj, sed la krizo 
pelas senkompate la laboristaron, la 
proletaron en la faŭkon de senlabo
reco. Nacia ondo vagas tra la mondo, 
ondo kiu endanĝerigas la mondon pro 
dissplitiĝo kaj interpuŝiĝoj. Milito 
terura, hombuĉado svebas minace.in
ter la homaro.
inter ĉi cio estas nia eta, juna, anko
raŭ malforta movado, batalante ener
gie por sia disvastiĝo. Ĝi estas parto 
el la tutmonda esperantista radaro. 
En ĝi kuŝas la nova vivokapablo de 
sennacieca, tutmonda laboristaro, sen
dube grava por la estonta evoluado. 
Ĝi kreskas sub tre malfacilaj cirkon
stancoj. Sed ni, esperantistaj laboris
toj sentas, pli bone konvinkiĝas pro 
nia batalo, ke ĝi servos kiel eduka 
kaj kuniga ilo en nia batalo. Kompare 
kun la naciema ondo, ĝi ŝajne nun 
estas sensignifa, sed tamen ni estas 
konvinkitaj, ke ĝi iam anstataŭigos 
tiun nacieman ondon per sia plialt
valora signifo de sennacieca evo
luado.
Tio unue trafas nin, kiam ni nun, ĉe 
la fino de la jaro, rerigardas.

KRESKO DE LA FEDERACIO,
Nia Federacio en la pasinta jaro streĉis 
siajn povojn, kio ne restis senfrukta. Dum 
oni ĉie kaj en preskaŭ ĉiuj organizoj povas 
konstati malkreskon, nia Federacio kreskis 
seninterrompe. Ni estas konvinkitaj, ke se 
la nuna krizo ne tiom malhelpis nin, la Fede
racio montris sendube pli altan nombron da 
anoj; la fruktoj de la propagando certe estus 
pli kontentiga do sekve nia organizo estus 

pli forta. Sed ni ankaŭ estas konvinkitaj, 
ke precipe en la balaloj kontraŭ la mal
helpoj edukiĝas niaj laborantoj, la kerno el 
niaj anoj estas forta. Ni scias ankaŭ, ke 
precipe en niaj vicoj oni povas trovi tiom 
da laboremo, tiom da energio, tiom da sin
dono, ĉar ni estas konvinkitaj pri la valoro 
de nia movado por la laborista klaso precipe 
kaj por la homaro ĝenerale. Kun peno la 
adeptoj de nia mondlingva movado estas 
kolektitaj. Ili homo post homo, kama
rado post kamarado kaj kamaradino post 
kamaradino devis kapabligi sin por aliĝi al 
la Federacio kaj aliĝinte al ĝi, oni bone 
komprenas, ke nia movado postulas multon, 
multe da energio, multe da sindono, multe 
da tempo kaj multe da laboro. Ne estas 
mona gajno nek komercaj konsideroj, kiuj 
igas ilin resti en nia Federacio kaj labori 
por ĝi, sed estas la kompreno pri la valoro 
de nia mondlingvo kaj idealismo, kiuj arigas 
ilin en niajn vicojn. Ni scias kaj konstatas, 
ke multaj, kiuj tamen devus esti en niaj 
vicoj restas ankoraŭ malproksimaj de ĝi. 
Novaj sekcioj fondiĝis en: Amsterdam (VI); 
Vierpolders, Wormer, Vlaardingen, Oost
zaan, Bilthoven, Stompetoren, Westzaan, 
Beemster, Edam, Deventer, Boskoop, Krim
pen aan de Lek, Rotterdam (IX), Schermer
horn, Aalsmeer, Merksem, Nieuwerkerk aan 
de IJssel kaj Assendelft.
Bedaŭrinde aliflanke ni devas mencii la mal- 
fondiĝon de la sekcioj Amsterdam VI (mal
nova sekcio faka-anarkia, poste aliĝis nova 
faka grupo de transportlaboristoj, kiu sekcio 
do okupis la vakantan lokon); Enkhuizen 
kaj Wieringen. Tamen en la koncernaj lokoj 
ankoraŭ nun estas ĝeneralaj membroj, kiuj 
kun la helpo de la Nord-Holanda distrikto 
klopodas restarigi la sekciojn. En Enkhuizen 
nun funkcias kurso dum en Wieringen oni 
ree havas kontakton kaj eklaboris.
Ni decidis eksigi sekcion Ostende pro kotiz- 
ŝuldo. La motivojn por tiu eksigo ni menciis 
en LE de Oktobro 1934.
En la jaro 1933 la nombro de niaj sekcioj 
atingis la ciferon 81, en la jaro 1934 tiu 
nombro altiĝis per 19 novaj sekcioj, 3 sek
cioj malfondiĝis, kaj 1 estis eksigita, sekve 
la Fed. havas nun 96 sekciojn.
MEMBRO-NOMBRO. .
La nombro de niaj anoj en la sekcioj kreskis 
per 565 ĝis 2758,
de la ĝeneralaj anoj per 3 ĝis 85,
simpatiantaj membroj malkreskis per 8 ĝis 
18 kaj la simpatiantaj organizoj kreskis 
per 6 ĝis 26.
Entute do la membronombro kreskis per
566 ĝis 2887 anoj.
Por komparo sekvas jenaj ciferoj:
Fine de 1934 la membronomb ro estas 2887

ii 11 1933 11 11 estis 2321
»1 n 1932 11 11 11 1965
n ii 1931 11 11 11 1561
11 11 1930 11 11 • 11 1133
ii n 1929 11 11 11 450
n n 1928 11 1f 11 166
ii n 1927 11 11 11 75

En 7 jaroj la Federacio do kreskis de 75 anoj 
al organizo kun 2887 anoj. Kiam ni do kom
paras ĉi ciferojn, okulfrape trafas nin la 
regula kresko. Ni scias, ke la sorto ne mal
trafis en tiu periodo ankaŭ nian federacion, 
ke ni devis streĉi niajn fortojn por kontraŭ
stari la minacojn kaj malhelpojn.
Sufiĉe grava nombro en tiu periodo forlasis 
nin, lasante pro tio la laboron al la pli- 
persistemaj gekdoj. Spite ĉi ĉion la fede
racio nekontraŭdireble fariĝis la plej agema, 
grava kaj plej forta lingvoregiona esper- 
antisto-organizo. Ni trovas en tiu kresko fir
man bazon por estonta laboro. La komparo 
instruas nin, ke en la kadro de nia organizo 
oni povas trovi la plej efikan aplikadon de 
laboroj, favore al la disvastiĝo de esperanto 
inter la laboristaro.

LA FEDERACIA KONSILANTARO.
La Federacia Konsilantaro kunvenis en ĉi 
tiu jaro du fojojn. Per ĝi ni havigis al ni 
konkretan kontakton kun la tuta lingvo
regiono.
Malgraŭ, ke ni ne povas ne konfesi kelk
loke, ke ni spite ĉiajn klopodojn ne jam 
akiris la deziratan rezulton, la federacia 
konsilantaro tamen ebligis al ni prikonsideri 
tiujn faktojn, la melhelpojn kaj la rimedojn 
por klopodi aliigi tion.
En la kunvenoj estis pridiskutitaj la plej 
aktualaj problemoj de nia organizo kaj apud 
la ĝeneralaj gvidaj demandoj por la orga
nizo, ni havis okazon pristudi la laŭregionan 
situacion rilate al la disvastigo de nia 
movado, propagandaj problemoj kaj ĉiuj 
ceteraj konsideroj, kiuj en la kadro de nia 
organizo sin prezentas.
La kunvenoj estis sukcesaj kaj escepte 1 
distrikton (Brabant en Belgio), ĉiuj distrik
toj estis reprezentitaj.

LA PROVINCAJ DISTRIKTOJ.
En la mallonga tempo, ke la distriktoj funk
cias (2 jarojn) pli kaj pli montriĝas, kian 
regulan kontakton ni havigis al ni per la 
starigo de ĉi tiu aparato; regula kontakto, 
kiu etendas siajn fadenojn ĝis la plej mal
proksimaj lokoj de nia lingvoregiono.
La plej fortaj distriktoj montras, ke ili 
plenumas necesan taskon per kiu eblas efike 
kaj fruktedone propagandi kaj agadi por 
nia federacio. Estas kompreneble, ke la plej 
malfortaj distriktoj fakte ankoraŭ ne tiel 
povas plenumi tiun taskon kaj ofte ili ne 
povas fari tion, kion ili deziras pro manko 
da kunlaborantoj, pro manko da mono kaj 
pro manko da sperto kaj spertaj gekdoj. 
Tamen ni devas samtempe konstati, ke sen 
la distriktoj ne eblis atingi tiom, kiom en 
la pasinta periodo en lokoj, kiuj estas atin
geblaj nur per penigaj aranĝoj kaj ofte post 
multaj klopodoj. Kelkaj distriktoj estis devi
gitaj ĉesigi siajn klopodojn en lokoj mal
proksimaj, ĉar ili ne povis akcepti la kon
sekvencojn. Sed ili jam estas certaj, ke en 
la proksima sezono ili sukcesplene povos 
operacii tie la pacienton.
Kelkajn distriktojn la fed. kaso subtenis 
finance kaj per senpaga propaganda mate
rialo. Precipe tio estis destinita por la pro
pagando, sed ankaŭ por certigi la financan 
bazon de la distrikto, koncerne plenumon 
de ĝia tasko, nia fed. kaso helpis laŭpove. 
Ĉiu distrikto estas parto el la fed. aparato, 
ĝi reprezentas la federacion kaj laboras por 
plivastigi en sia regiono nian movadon. En 
daŭra kaj rekta kontakto kun la Fed.
estraro, sukceso rezultas el lio. Konsekvence 
ĉiu el niaj anoj komprenu sian valoron por 
tio kaj kunhelpu laŭpove kaj konkrete. La 
distriktoj bezonas kunhelpantojn en ĉiu 
angulo de sia regiono. Ĉiu alportu sian ŝto
neton kaj ne malatentu tion, opiniante, ke 
tia valora aparato povus havi sukceson per 
pasiva sinteno de la anoj. Multaj jam kom
prenis tion, sed sendube ni havos pli da 
sukceso, kiam ankaŭ la pasiva intereso 
ŝanĝiĝu en aktivan.
La distriktoj estas konsistigataj de la sek
cioj kaj havas apartan estraron. Ni atentu, 
ke tiu estraro mem nenion povus entrepreni 
sen la helpo de la sekcianoj. Montriĝis, ke 
ĝenerale oni komprenas tion, sed necesas, 
ke ĉiu konsciu pri tio.

NIAJ KURSOJ.
En la raporto pri la jaro 1933 vi trovis alu
don pri la gravo de la kursoj por nia 
movado. Komparante la ciferojn oni povas 
konstati eventualan progreson.
Tial ni donu jenajn ciferojn komparcele: (laŭ 
ricevitaj nekompletaj informoj por la statis
tiko).

. ....................................................................................................................... .
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1933 1934
Ekspozicioj.......... 50 73
Prop.-kunvenoj .. 12 33
Nombro da kursoj 151 183
Nombro da kurs-

anoj ................... 3400 4350
Daŭrigaj kursoj .. 25 64
Infankursoj ........... 10 23

Bedaŭrinde ni devas aldoni, ke ĉi ciferoj 
estas nekompletaj. Same kiel en la antaŭa 
jaro nin ne atingis la informoj de kelkaj 
sekcioj. La ciferoj do atestas pri la al ni 
konataj informoj. La ĝustaj ciferoj do estas 
pli altaj.
Estas grava paŝo antaŭen, ke la kursoj por 
komencantoj plimultiĝis per 32 ĝis 183 kaj 
la nombro de la „komencantaj” kursanoj 
plialtigis de 3400 ĝis 4350, do per pres
kaŭ 1000.
Ankaŭ la nombroj de la daŭrigaj kursoj kaj 
de la porinfanaj kursoj grave multiĝis.
Sendube ĉi ĉio donos al nia movado fruk
tojn, sed por rikolti necesas laboremo kaj 
helpantoj. Ne nur necesas laboremo sed 
precipe kunhelpo en la kadro de la organizo. 
Okazas kelkloke, ke oni ne atentas tion kaj 
per propraj aranĝoj (cetere kun bonaj inten
coj) klopodas rikolte konservi la fruktojn. 
Oni tamen komprenu, ke ni laboras sur 
propra tereno kaj ke la forto troviĝas en nia 
organizado. Ni ne ĉirkaŭvagu, sed konsciu 
pri ĉi ĉio.
La novaliĝintoj trovu ĉe ni konkretan orga
nizformon, kiu donos certon pri karaktero 
kaj tendenco de nia movado.
Tial ni ebligis al niaj kursanoj, ke ili je 
favora abonprezo povis aboni nian organon 
„Laborista Esperantisto’^, tiel informante 
ilin pri nia organizo. Sendube tio donas 
profiton al la legantoj kaj al la kursgvi
dantoj.
La kursoj estas plejgrandparte laŭ gramatika 
bazo (lerno-libro) sed ankaŭ estas kursoj laŭ 
rekta metodo (28). „Nia Lernolibro” estas 
plejgrandparte uzata, sed ankaŭ oni uzas 
aliajn lernolibrojn. La rekta-metodaj kursoj 
estas plej grandparte gvidataj de eksterlan
daj kdoj. Ni atentos la rezultojn el ambaŭ 
formoj de la kursgvidado (laŭkvante kaj 
-kvalite).
La sekcioj mem prizorgas la kursaranĝojn 
kaj la federacia estraro sekve ne povas in
flui, sed estas kompreneble, ke la grava 
flanko por la organizo havas nian atenton 
kaj ke la sekcioj povas kalkuli pri la kun
helpo de la fed.-estraro en okazoj, kiam 
traktas pri la organizaj aranĝoj.
En la daŭrigaj kursoj diversspecaj instruiloj 
estas uzataj, sed kun ĝojo ni povas konstati, 
ke la eldonajoj de nia federacio kun sukceso 
trovis sian lokon kaj multflanke estas utili
gataj.
Pri la infankursoj ni ankoraŭ ne havas 
plenan superrigardon, sed ni atentas ĉi flan
kon. Ni klopodas por ke ankaŭ la fruktoj 
el la infankursoj venu al nia organizo. Por 
tio ni starigis komitaton, kiu okupas sin 
pri tio.

GAZETARSERVO.
Pro diversaj konsideroj ni, en ĉi tiu jaro, 
ne aperigis la komunikojn ĉiu-dekkvartage, 
sed laŭkonvene.
Entute aperis 10 bultenoj en ĉi tiu jaro 
kaj ni povas konstati per la statistiko, ke 
grava parto el la nederlanda gazetaro ak
ceptis ilin. Ankaŭ ni konstatis, ke aliaj esp.- 
organizoj parte aŭ tute presigis la komuni
kojn en siaj organoj (plejofte sen mencio 
pri la fonto) evidente kun la celo, ke ankaŭ 
iliaj anoj utiligu la komunikojn.
Ĝenerale ni publikigis komunikojn, kiuj ates
tas pri progreso de esperanto kaj cetere 
resumajn raportojn pri nia Federacio, aten
dante, ke niaj perantoj laŭ niaj instigoj en 
L E, kaj en Interkontakti^ mem verku pro- 
pagandcelajn artikoletojn. Daŭra apero de 
artikoletoj pri esperanto ja donas rezultojn, 
kiuj estas favoraj al nia movado.

LA EKZAMENA AFERO.
Ankoraŭfoje ni devas raporti pri ĉi afero 
kaj evidente ne lastfoje. En la daŭro de 
jaroj niaj klopodoj efikis jene: la malnova 
neŭtrala komitato likvidiĝis; nova komitato 
estas starigita, konsistigata de LEEN kaj 
nia Federacio, en la kadro de la organiozj. 
Al tiu ideo nur la de LEEN kaj FLE stari
gita komitato konformiĝas. La aliaj organi
zoj ne volis akcepti tiun bazon, kaj starigis 
tial apartan E K.
Per tio ili finfine konigis sian veran viza
ĝon. La rolo de la sinjoroj gvidintaj en tiu 
afero montriĝos esti malnobla kaj al la 
esp.-afero malutila.
Pri niaj seriozaj kaj multjaraj klopodoj ates
tas impona mapo da korespondaĵoj kaj nere
futebla ĝia enhavo montras, ke ni honeste 
iris ĝustan vojon. Montriĝis, ke la aranĝo 
de la malnova komitato de LEEN-NK estis 
netaŭga kaj konfuzanta. Sed super ĉio mon
triĝis, ke en ĝi regis influoj, kiuj ĉiel klo
podis eviti akcepton de nia Federacio en 
la komitato.

PROPAGANDO.
Apud la kutima kaj daŭra propagando, ni 
en la pasinta jaro koncentrigis niajn fortojn 
en la t.n. „Verda Monato” per kiu ni faris 
la propagandon pli sisteme kaj pli konkrete. 
Ni senskrupule povas raporti, ke ĉi tiu unua 
provo estis tiel valora, ke en la estonto ĝi 
sendube okupos gravan parton de nia pro
paganda agado. La spertoj jam montras sin 
diversflanke. En tiu propagando partoprenis 
ĉiuj niaj sekcioj kaj distriktoj. La klopodoj 
sin direktis al sukcesigo de tiu propagando. 
Estas vere, ke oni kelkloke plendis, ke nur 
„kelkaj” anoj devis fari ĉion, sed sendube 
la kelkaj en tiuj lokoj nun povas fieri pro 
tio kaj sendube ili hontigis la aliajn; estas 
vere, ke ankoraŭ ne ĉiuj niaj anoj aktive 
partoprenis, sed sendube la agemo de la 
laborantoj instigas la aliajn; estas vere ke 
ni ankoraŭ ne atingis plejaltgradan rezul
ton, sed la akirita sukceso donas al ni la 
konvinkon, ke ni kapablas atingi pli altan 
ŝtupon. Cu ni ripozu nun, kiam ni scias, ke 
ni suriris tiurilate ĝustan vojon? Ni faris nur 
la unuajn paŝojn, kiuj ja certigis nin, ke ni 
povas atingi pli. Sekve ni streĉu celkonscie 
niajn fortojn por la estonto kaj ne ripozu, 
sed jam nun prikonsideru eventualajn man
kojn, erarojn, nekontentigajn aranĝojn kaj 
eventualan malatenton rilate al diversaj 
aferoj. Ni plibonigu, preparu, projektu, verku 
kaj laboru, por ke la spertoj de la pasinta 
jaro estu utiligataj por la nuna kaj estontaj 
jaroj. ♦
PROPAGANDA MATERIALO.
Ni eldonis:
Propagandan numeron LE (Sepi.) 15000 ekz, 
(vendita).
Broŝuron „Wat ieder van Esp. weten moet” 
de kdo De Bruin 20.000 ekz, (vendiĝis 
11.000).
Flugfolietojn 300.000 ekz, (venditaj).
Plue ni fabrikigis 100 flagojn (vendiĝis 50); 
bicikloflagetojn; ŝildetojn kaj krome vendis 
el provizo ankoraŭ 1800 muro- kaj fenestro- 
afiŝojn (de kdo De Geest),
PAROLANTOJ.
Kiel parolantojn ni trovis pretaj oratori en 
nia nomo:
Chr. W. J. v. d. Bilt, prez. Alg. Ned. Mijn- 
werkersbond (Sindikato de ministoj).
Cor. Coppens el Rotterdam.
W. Drees, lid der Tweede Kamer (Parla
mentano).
J. Gregoor, prez. Ned. Bond v. Arb, Muziek
verenigingen (Ligo por Lab. Muzik-societoj). 
E. J. Jurgens, vicprez, Ned. Ver. v. Fa
brieksarbeiders. (Sindikato de fabriklabor
istoj).
N. Nathans, sekr. ITF. (Internacia Trans
port laborista Federacio).
Dr. H. Polak, Parlamentano kaj prez. de 
Alg. Ned. Diamantbewerkersbond (Ned. Sin
dikato de Diamantisto}),

B. -Ponstein, sekr. Alg. Ned. Typografen
bond (Ned. Sindikato de Tipografistoj). 
Swaters, komunuma konsilantarano de 
Gorkum.
Ĉi tio estis la rezulto de niaj tiurilataj klo
podoj por speciale certigi nin pri kunhelpo 
de oratoroj por nia Verda Monato, Krome 
en la sekcioj kaj distriktoj estis diversaj •
gekdoj, kiuj prezentis sin por paroladi en 
la ekspozicioj kaj publikaj kunvenoj. Pri 
la unuaj klopodoj en tiu direkto ni povas 
esti iugrade kontentaj.
Ni havas la konvinkon, ke ni per tio ankaŭ 
havigis al ni moralan sukceson.
Antaŭ la VARA-mikrofono paroladis por 
nia Federacio kdo Faulhaber kaj unu el ora
toroj ĉi supre nomitaj, nome kdo W. Drees 
(parlamentano).
EKSPOZICIA MATERIALO.
Ankoraŭ neniam ni atingis tiel altan nom
bron da ekspozicioj kiel en la jaro 1934, 
kion ni dankas al la intensiva propagando 
sub la devizo „La verda monato.” Entute ni 
okazigis 81 ekspoziciojn, parte per la fede
racia propaganda materialo, parte per tiu 
de la distriktoj kaj la sekcioj. Ĉi lasta fakto 
montras ĝojigan aktivecon de la sekcioj 
en la kolektado de Esperantajoj, al kiu ni 
donis instigon antaŭ 2 jaroj kaj kiun ni sen
ĉese subtenas per sciigoj en L E kaj per 
cirkuleroj pri novaj Esperanto-eldonajoj sen
page riceveblaj. Laŭdinde estas, ke la kres
kanta intereso de la sekcioj pri ĉio, kion 
prezentas la Esperanto-merkato estas akom
panata de la deziro trovi ĉiam pli bonan 
aranĝon de la ekspoziciaĵoj. Kiel tiaj servis 
al ni pasintjare ne nur diversaj ĉambroj kaj 
haloj, sed ankaŭ butikoj en trafikplenaj stra
toj aŭ nur elmontraj fenestraj kaj eĉ tendoj. 
Lertaj manoj de kelkaj membroj zorgis pri 
la propagandaj tukoj, bildoj, mondkartoj kun 
korespondaĵoj, lumefektoj, kanto, muziko 
kaj pluraj alogiloj por la publiko. Aliaj pri
zorgis la internan flankon, ĉiu dediĉis sin 
laŭ kapablo fervore al sia tasko. La Fede
racia propaganda materialo konsistas nun el 
6 kompletaj ekspozicioj, el kiuj 5 servas por 
Nederlando, 1 por Belgio. Per tiu ĉi nova 
aranĝo ni evitis ĝis nun pagitan altan trans
liman ekspedkoston. En Belgio ni aranĝis 
kun bona sukceso ekspozicion en Gent 
(Aprilo), Brugge (Aŭgusto) kaj en Popol
domo de Antwerpen (Novembro).
La materialo estas regule reviziita kaj per 
freŝdataj gazetoj kaj novaj eldonoj provizita. 
Pliaĉigita ĝi estis per bildoj de Dro. Zamen
hof, novaj pentritaj propagandaj afiŝoj kaj 
serioj da oficialaj poŝtkartoj el Brazilo, Hun
gario kaj Liechtenstein. Kdo Slavenburg el 
Apeldoorn donacis 10 ekz. de sia kartludo, 
nome 5 ekz. surkartonajn kaj 5 en ujoj.
VOJAĜANTAJ BIBLIOTEKOJ.
Same kiel en la antaŭa jaro ankaŭ en 1934 
la libroj de la vojaĝantaj bibliotekoj estis 
multe legataj. La Fed. bibliotekoj estis la 
tutan jaron en la posedo de la sekcioj. 
Kelkaj sekcioj eĉ tiel alte taksis la valoron- 
kaj utilon, ke ili ofte petis plilongigon de 
la tempdauro por ebligi, ke la membroj, 
trankville povis finlegi kaj pristudi la 
librojn.
La bibliotekoj estis pruntataj de jenaj sek
cioj: Alblasserdam, Alkmaar, Bilthoven, 
Delft, Dordrecht, Krimpen aan de Lek, 
Leiden, Noord-Beemster, Utrecht kaj Zeist. 
Estas agrable konstati, ke niaj membroj sin
garde traktas la librojn, por ke ili ne mal
puriĝu aŭ difektiĝu.
Nur unu sekcio konsilis al ni elpreni kel
kajn librojn, pri kiuj laŭdire la membroj ne 
interesiĝus. Ni estas sufiĉe sentemaj por 
bonaj konsiloj kaj certe esploros la eblon 
anstataŭigi ilin per aliaj. De diversaj flan
koj la redaktoro de L E ankaŭ ĉi jare ricevis 
librojn por recenzi. Ĉiuj por recenzo rice
vitaj libroj venas en la Fed. Biblioteko. Ni 
pro tio esperas baldaŭ pretigi kaj disponigi 
la sesan „Vojaĝanton”.
Kvankam ni ne volonte plendas, ni tamen
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ĉi loke menciu, ke ni spertis malagrablan 
fakton kiu iu sekcio, kiu devigis nun 
skribi eĉ kvin leterojn antaŭ ol ni suk
cesis liberigi bibliotekon, kiu jam estis pli 
ol jaro en la posedo de tiu sekcio! Tio kos
tis monon kaj superfluan penon, kio certe 
povis esti evitata. Ni tamen esperas, ke ni 
estonte ne plu spertos tiajn malhelpaĵojn. 
Kiam la prizorgantoj bone atentos la resend- 
daton aŭ, se necese, sufiĉe frue petos pli
longigon, tiam la aferoj bone kaj preskaŭ 
aŭtomate marŝos. Tiel estu!
RADIO-DISAŬDIGO.
Ni en 1934 daŭrigis la klopodojn por inter
konsenti kun la VARA, por ke okazu regu
laj disaŭdigoj kun variaj programoj, precipe 
enkonduko de esperantlingvaj komunikoj, 
paroladetoj, ktp. kaj cetere, konvenokaze, 
propagandcelaj disaŭdigoj. Niaj tiurilataj 
klopodoj restis fakte vanaj, escepte en la 
pasinta jaro la 2 disaŭdigoj en la Verda 
Monato (vidu la raporton pri „parolantoj”). 
En la fino de la jaro VARA invitis nin al 
interpriparolo por efektivigi regulan disaŭ
digon,
Ni faris projekton, kiu planis regulan du
semajnan disaŭdigon duonhoran. La pro
gramoj estus variaj (kun muziko, teatrajetoj 
ktp ĉar ni povus kalkuli pri efektiva kun
laboro flanke de la VARA.) Tiujn planojn ni 
devis ŝanĝi, kiam ni ricevis la informon, ke 
ni povos disponi pri ĉiudusemajne 20 minu
toj provizore dum la unua duonjaro de 1935.
INFANGAZETO „LA VOJO”,
Pli kaj pli ni sentis la mankon de iu liganta 
formo por la porinfanaj kursoj kaj tiuj in
fanoj, kiuj finis kurson. De diversaj flankoj 
oni petis informojn, kiel forigi tion kaj estis 
konsiderata, ĉu la porinfanaj kursoj fakte 
nun donas la deziratajn fruktojn. Montriĝis 
ke ĝenerale oni povas diri, ke plej grand
parte la penoj por atingi ion estis vanaj. 
La kursoj finiĝis, ne estis io, kio ligis la 
infanojn al esperanto kaj al tio, kion ili 
fakte atendas pro la instruado.
Infanoj estas tre facile allogitaj de io, sed 
ankaŭ tre baldaŭ forgesas ĝin kaj ne plu 
pensas pri ĝi. En niaj kursoj ni konstatis la 
malon de tio, kion oni ĝenerale certigas, 
nome ke infanoj pli facile lernus ol plen
aĝuloj. La rezultoj en la kursoj por plen
aĝuloj montras, ke en la nuna okazo la volo, 
la idealo superas la inklinan povon de la 
infanoj. La rezultoj (komparante) estas tre 
malfavoraj por la infanoj. Ni povas diri, ke 
kun kelkaj esceptoj, preskaŭ la tuta laboro, 
farita por la infanoj en nia movado, estis 
vana.
Estas kompreneble, ke ankaŭ tiu flanko 
havis kaj havas nian atenton. Tial ni pri
konsideris tiun flankon kun la rezulto, ke 
stariĝis komitato, kiu unue havas la taskon 
prizorgi la eldonadon de porinfana gazeto. 
(Ĉar pri la stariĝo de tiu komitato en L E 
aperis pluraj detalaj informoj, ne necesas 
ankoraŭfoje priskribi tion.)
Aperis nia porinfana gazeto „La Vojo” kun 
la celo interesigi la infanojn pri esperanto 
kaj doni al ili direktojn por utiligi sian 
povon kaj scion kaj cetere klopodi atingi, 
ke estiĝas ia organiza formo en kiu la in
fanoj trovas lokon, por ke ili ne perdiĝu 
por nia afero kaj ke iliaj penoj ne estu sen
fruktaj.
Koncize ni raportu ion pri Ia senca enhavo 
de „La Vojo” por atingi tiun celon. Per 
enkonduka holandlingva artikoleto, kun in
tima karaktero, la infanoj estu instigataj al 
iu laboro en la kadroj de la kursoj kaj 
grupoj. Instigi, informi kaj se necese inter
preti por okazigi renkontiĝojn.
Per aldono de esperanto-kurso servi al la 
instruado tiel individua, kiel por la kursoj. 
Esperantlingvaj artikoloj, rakontoj, ktp. kun, 
precipe por infanoj interesa, enhavo laŭ 
temo kaj spirito eduka kaj instrua. 
Holandlingva rubriko en kiu okazas inter
ŝanĝoj de spertoj rilate al korespondado, 
tiel instigante al regula korespondado. 

Krome tiu rubriko estas instiga al interesi- 
ĝantoj, kiu neplene aŭ tute ne ankoraŭ sci
povas esperanton. Plue esperant-lingva 
rubriko „interkorespondado” per kiu la 
redaktorino respondas al la leteroj, kiujn 
ŝi ricevis de la infanoj. • Kaj cetere anek
dotoj, enigmoj, ktp. esperantlingvaj.
Ĉar provizore ne eblis eldoni ĝin presitan, 
ni povis aranĝi la aferon tiel, ke ĝi aperas 
ciklostilita. La eldonkvanto estas 200 kaj en 
la fino de la jaro ĝi nombris 100 abonantojn. 
Sendube ankoraŭ ne granda kvanto, sed 
konsiderante, ke ĝi unuflanke estas mal
helpata, kiel oni povas legi en la tiurilataj 
informoj aperintaj en L E, kaj aliflanke ke 
la nombro de la esperantistaj infanoj anko
raŭ estas nur kelkcenta (enkalkulitaj la 
diversaj daŭrigaj kursoj) ni povas esti kon
tentaj, ankaŭ ĉar ni povis konstati, ke la 
aliĝo de novaj abonantoj daŭras seninter
rompe. Ni estas konvinkitaj, ke „La Vojo” 
siatempe okupos gravan lokon en niaj por
infanaj aranĝoj.
Kiel komitatanoj funkcias kdino L. Tillema- 
Heynen, kiel redaktorino kaj gekdoj Smit, 
kiuj prizorgas la administradon. La ciklo- 
stiladon prizorgas gekdoj Smit, kiuj disponas 
pri la iloj, parte propra posedaĵo. Ni tamen 
konsideras, ke ĝi baldaŭ povu aperi presita. 
Gekdoj Veenendaal, kiuj estis invititaj por 
partopreni en la komitato, pro memstara 
agado, pri kiu nek la fed.-estraro nek la 
alia komitatanino povis konsenti, eksiĝis 
el tiu komitato. Gekdoj Smit el Groningen, 
laŭ peto de fed.-estraro, anstaŭis ilin.

LA PROGRESANTO.
Nova grava eldono unuafoje vidis la sun
brilon en la jaro 1934, nome la studorgano 
„La Progresanto”.
La nomo jam esprimas la sencon, ke ĝi 
servu al la progresantoj. Ĝi enhavas stud
materialon por la progresantaj esperantistoj. 
Fakte ĝi estas la rezulto de.... malsukce
sintaj klopodoj. Laŭ la intencoj devus esti 
starigita komitato por prizorgi la funkciadon 
de skriba kurso. Post multaj konsideroj, 
aranĝoj kaj projektoj ni konkludis, ke ni 
povas atingi tion per eldono de studorgano 
en kiu troviĝas materialo, kiu povas 
servi al nia anaro kun diverspecaj kapabloj 
rilate al la lingva flanko.
En ĝia enhavo ni trovas materialon por la 
studado por A.-diplomo kaj por B-diplomo, 
sed samtempe ĝi povas esti utila al ĉiuj, 
kiuj serioze studas nian lingvon.
La redakcian komitaton formas kdoj Faul
haber, Krijt kaj Kruit dum kunlaboras kdoj 
De Bruin, Degenkamp kaj Velthove.
Kiel studorgano, ĝi sendube jam trovis lokon 
en la sekciaj aranĝoj, al kiuj ĝi bonege 
povas utili. La nombro de la abonantoj 
superis en la fino de la jaro 1200, Ĉar tamen 
tiu nombro ankoraŭ ne sufiĉas por kovri la 
elspezojn, ni esperas, ke aliĝo de novaj abo
nantoj forigos la deficiton,

NIA ORGANO KAJ SENNACIULO.
Nia gazeto, „Laborista Esperantisto”, aperis 
en la pasinta jaro regule, ĉiumonate en la 
konata formo.
Kun la monata gazeto Sennaciulo, kiun ĉiuj 
niaj membroj senpage ricevis, la anoj de 
nia Federacio do 2 foje monate estas in
formitaj pri la en- kaj eksterlandaj movadoj 
kaj okazaĵoj.
LE nombris 110 paĝojn kaj S-ulo 96, do 
entute la anoj ricevis 206 paĝojn da legaĵo. 
Iom pli ol en 1933,
La eldonkvanto kreskis ĝis 4600 kaj ni 
kredas, ke tio estas la plej granda eldon
kvanto atingita de „nacia” esp.-gazeto. Tio 
fariĝis ebla pro la fakto, ke 1100 kursanoj 
abonis nian gazeton L E,
Tio estas profitdona por la sekcioj kaj nia 
Federacio, ĉar jam nun estas informitaj la 
kursanoj pri nia organizo kaj nia movado, 
despli ĉar LE estas plejparte redaktata en 
la nederlanda lingvo.
Propagandcele tio ja estas necesa. Esper

antan legaĵon niaj anoj jam ricevis per 
S-ulo. Ni esperas, ke niaj membroj tiun 
lastan ankaŭ utiligu por plibonigi sian 
esperanto-konon. La aranĝo estas tre kon
tentiga kaj ni spertis de multaj flankoj, ke 
la Fed.-anoj ĝenerale tre ŝatas ĝin.
El L E malaperis la lingvopaĝoj redaktitaj 
de kdoj Degenkamp kaj Faulhaber. Ne 
pro manko de intereso, sed ĉar aperis 
speciala studorgano de la Fed., kiu havas 
pli ol 1200 abonantojn kaj aliaj studeldona- 
ĵoj. Tial ni opiniis pli ĝusta, ke nur de tempo 
al tempo aperu iu speciala traktaĵo pri 
gramatikaj aferoj.
Specialajn aŭ interesajn artikolojn la redak
toro preskaŭ ne ricevis.
Cetere la redaktoro prizorgis la rubrikojn 
de la Fed. kaj zorgis por la alia enhavo, 
same, pro la daŭra kontakto inter la Fed. 
estraranoj, li gvidis la necesan diskutadon en 
L E pri organizaj aferoj.
Recenzojn prizorgis kdino Faulhaber kaj 
kdo Th. Buis; statistikon pri la gazetaro 
kdino Oudenhooven-Bishoff.
Kelkaj ensenditaĵoj ne povis aperi, sed la 
Gazeta Konfliktkomitato ne bezonis funk
cii. Pro la kresko de la Fed. la distriktaj 
kaj sekciaj rubrikoj ofte fariĝis tro am
pleksaj malgraŭ necesaj mallongigoj.
Kvankam ni regule havas sufiĉe da mate
rialo taŭga por nia gazeto, ni pro spac
manko ne povis enpresigi ĉion. Pro la altaj 
kostoj, ni nur kelkfoje povis aldoni ekstrajn 
paĝojn.

LIBRO-SERVO.
La Libro-Servo en nova hejmo, tio montras, 
ke ĝi havas vivokapablon, ĉar same kiel 
kreskanta homo bezonas aliajn vestojn 
ankaŭ nia kreskanta L S bezonis novan 
veston. Ĝi nun trovis lokon en aparte luitaj 
ĉambroj. Ankaŭ tie la sekretarieja mate
rialo trovis lokon.
Ne plu eblis trovi lokon aŭ loketon necesan 
por la L S laŭ la antaŭa aranĝo, nome ĉe 
gekdoj Koch hejme, ankaŭ pro la konsidero, 
ke gekdoj Koch transloĝiĝis kaj cetere ne 
eblas daŭra aranĝo laŭ tia amplekso kaj 
formo en privata hejmo. Tiu konsidero 
ankaŭ kaŭzis, ke ni kunigis la materialojn 
de la L S kaj de la sekretariejo en tiuj apar
taj speciale por tiu celo luitaj ĉambroj kaj 
evidente ni jam baldaŭ denove estos devigi
taj, ŝanĝi tion kaj se eble trovi pli opor
tunan lokon.
Ĉu ni povas mencii ion pliraportindan? Tio 
ja fakte skizas la staton de la L S nome, ĝi 
kreskas. Miloj da libroj en unu jaro estas 
ekspedataj kaj administrataj helpe de 
„propraj” homoj, inter kiuj gefratoj de nia 
estrarano Kroonder.
La financa raporto atestas pri progreso kaj 
kiam ni konsideras, ke la unuaj aranĝoj nur 
povis esti ĉiuflanke limigitaj pro manko de 
kapitalo, ni nun povas fieri pro la fakto, 
ke ni per streĉa laboro sukcesis certigi la 
regulan funkciadon de la L S. Ni ne dis
ponis pri eĉ iom influa sumeto, nur pri 
laboremo kiam la L S faris la unuajn paŝojn; 
tamen ni sukcesis atingi, ke ĝi nun de diver
saj flankoj estas konsiderata serioze kaj 
ni jam spertis, ke oni de diversaj flan
koj turnis sin al nia LS ankaŭ instancoj, 
kiuj komence iom pli malpli ignoris ĝin kaj 
eĉ kontraŭstaris. Tio atestas, ke nia LS 
servas diversflanke kaj eĉ superas en la 
servado aliajn instancojn. Akurate kaj pre
cize ĝi klopodas plenumi sian taskon kaj 
tie, kie aliaj fiaskis, nia L S sukcesplene 
plenumis sian taskon.
La eldonoj de nia federacio estas konataj 
en la esperanto-movado kaj senescepte 
sukcesis. Malgraŭ, ke ni kelkloke povus 
plendi, ke ni sendube povus havi ankoraŭ 
pli da sukceso, ne nur por ni sed ankaŭ 
por la movado ĝenerale, ke kelkaj niaj kon
jektoj por la eldonoj superis la akiritan 
nivelon; ekz. laŭ ni ne sufiĉis la vendado 
de flagoj, flagetoj, ĝeneralaj propagandaĵoj 
kiel pingloj, ŝildetoj, ktp. murafiŝoj, bro-
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suroj, kaj cetere, ke oni eble per pli inten
siva kaj sistema aranĝoj en kelkaj sekcioj 
sendube povas akiri pli da sukceso rilate 
al la vendado de libroj, ktp.
Ni tamen kun ĝojo povas konstati, ke nia 
L S estas konsiderata kiel grava kaj ke 
ĝi montras aktivecon, kiu enhavas promeson 
por nia movado. Por la estonto ni povas esti 
certaj, ke per ĝi nia federacio kaj sekve la 
esperanto-movado ĝenerale povas havigi al 
si la fruktojn de kuna kaj streĉa laboro. 
Tio ne eblus, se ni ne trovus en niaj sek
cioj la subtenon necesan por atingi tion. 
Ni kalkulas pri tio ankaŭ en la estonto kaj 
eĉ pli, ke oni esploru la eblojn por utiligi 
nian L S en propraj regionoj favore al nia 
komuna afero.
ELDONAĴOJ.
En 1934 la Federacio d enove zorgis pri 
kelkaj eldonajoj. La plej grava estas la stud
verko de kdo F. Faulhaber „Tra la Labirinto 
de Ia esp. gramatiko” en kvanto de 1000 
ekz.
En nur unu jaro ĝi preskaŭ elvendiĝis. 
Baldaŭ dua eldono venos. Sekvis la eldono 
de la parolado en la Antverpena kongreso 
de kdo Lanti „Absolutismo” kiel broŝuro 
en kunlaboro kun SAT.
En la ,,verda monato” ni represigis la kona
tan broŝuron de kdo G. P. de Bruin „Wat 
ieder van esp. weten moet” en 10.000 ekz. 
Cetere nia L S prizorgis la eldonadon kaj 
fabrikadon de flugfolieotj, flagoj, prop-mar- 
koj, pordoŝildetoj, krajonoj ktp.
SAT.
Pri SAT ni povas raporti, ke la interrilatoj 
estis dauraj kaj kontentigaj. Ne ŝanĝiĝis io 
en la pasinta jaro. Niaj anoj ricevas regule 
S-ulon, per kiu ili estas ligataj al la inter
nacia movado. Pli kaj pli montriĝis, ke la 
direkto elektita de la Federacio ĉirilate 
estas ĝusta katj konforma al la ideala struk- 
turformiĝo, kiun esperanto ebligas kiel 
mondlingvo.
Kiel eduka kaj kultura organizo SAT pre
zentas mondskalan eblon de konscia evo
luado al la laboristaro, sendepende de la 
naciaj kadroj, kiel mond-organizo de labor
istaj esperantistoj, kiuj povas adeptiĝi laŭ 
sennacieca karaktero.
Ni ĉiam trovis subtenon de SAT kiam ni 
turnis nin al ĝi rilate organizajn aranĝojn, 
same kiel ni daŭre klopodis servi al SAT 
favore al nia komuna labortereno.
Kiel ĝenerala konsilantarano reprezentanta 
la Federacion funkciis kdo Alings. En la 
SAT-kongreso kdo J. v. Scheepen reprezen
tis (proprakoste) nian Federacion.
INTERKONTAKTADO,
Interkontakti^ en la pasinta jaro aperis 
5 foje kun diversaj internaj komunikoj al 
niaj funkciuloj, distriktaj kaj sekciaj estra
roj. ĉi aperas ciklostilita en kvanto de 500 
ekz. La tuta prizorgo estas de la sekreta
riejo.
NIA KONGRESO.
La partopreno al niaj kongresoj daure esias 
pliintensiva. La antaŭan jaron en Amsterdam 
ĉeestis 500 partoprenantoj la kongreson; en 
Antwerpen, kie en la pasinta jaro okazis 
nia 19a kongreso, ĉeestis, malgraŭ la longa 
distanco, 550 anoj. Estas ĝojiga fakto la 
konstato, ke niaj anoj ĉiel klopodis ĉeesti la 
kongreson kaj de ĉi tiu loko ni honorcele 
memorigas tiujn, kiuj spite ĉion, venkante 
ĉiajn malhelpaĵojn klopodis viziti nian kon
greson, tiel montrante sian intereson por sia 
organizo. Sendube multaj senlaboraj anoj 
kaj anoj, kiuj pro la nuna krizo devas kon
sideri la elspezon de ĉiu cendo oferis grad- 
kompare multon. Jam antaŭe prikalkulite 
ĉion, ŝparante kaj preparante ili sukcesigis, 
ke ili povis ĉeesti la kongreson, ili venis 
eĉ per bicikloj riskante malpermesatan 
translimiĝon kaj biciklante tutan nokton 
seninterrompe.
Ĉu ni pli klare, pli konkrete povas skizi la 
sindonon de niaj anoj, la idealon, kiu regas

en nia movado? Ne eblas. Sed sendube ĉiuj 
niaj anoj povas fieri pro la fakto, ke en 
nia movado tio sin manifestas. Estas apogilo 
por ĉiuj niaj laborantoj, kiuj senlace streĉis 
siajn fortojn por nia organizo.
La kongreson mem ni povas nomi sukcesa. 
La intereso, kiu regis dum la tuta kongreso 
sendube alportis kaj alportos fruktojn. Ne 
nur laŭ internaj konsideroj la kongreso estis 
sukcesa, sed ankaŭ laŭ propaganda vid
punkto. Estis la unua fojo, ke nia kongreso 
oficiale estas akceptita de komunuma 
estraro.
La multa laboro, kiun niaj antverpenaj gek- 
doj faris por sukcesigi nian kongreson sen
dube ne estas senfrukta. Kiel fino de la kon
greso la partoprenintoj ĝuis ekskurson tra 
la Schelde (Sĥelde) prezentita de la urbo
estraro.
Kiel loko por la proksima kongreso estis 
elektita Bussum. Pro diversaj konsideroj, 
kiuj ankaŭ estis priparolitaj en la Fed. 
Konsilantaro, en interkonsento kun la sekcio 
Bussum, ni tamen ŝanĝis tion kaj inter
konsente kun la sekcio Groningen decidis, 
ke la proksima kongreso okazos en norda 
parto de Nederlando, en Groningen.
KANTARO.
Laŭ kongresa decido ni okupis nin pri 
eldono de kantaro. Laŭ invito de fed.-es
traro kdoj Krijt, Rijpstra kaj v. Scheepen 
konsistigis komitaton por plenumi tiun tas
kon. En la fino de la jaro la kolektita 
materialo statis tiel, ke ĝi preskaŭ estas 
presigpreta.
TEATRAĴOJ.
Ni ricevis teatraĵojn de kdo Bas Wels „Na
ciismo” kaj „Du Vojoj” ambaŭ esperant
lingvaj; de kdino C. de Cock „Hoe Espe
ranto zich wreekt”, flandra-(holand)lingva; 
de Nekonato „Senlabora”, esperant-lingva; 
kaj de kdo Barbiers „Mi estas vi kaj vi 
estas mi” (sprita) esperantlingva, kaj kon
sideras eventualan eldonon.
LERNOLIBRO POR KOMERCA 
KORESPONDADO.
De kdo J. v. Scheepen ni ricevis manus
kripton de lernolibro por komerca kores
pondado. La manuskripto ankoraŭ estas 
pristudita por konsideri — se eble — eldo
non.
SEKRETARIEJO,
En la sekretariejo envenis 2587 korespon
daĵoj kaj 461 presaĵoj; ekspeditaj estis 
1505 korespondaĵoj kaj 3176 presaĵoj. (La 
ekspeditaĵoj de la Gaz. Servo estas enkal
kulitaj).
En la ekspozicio-fako ni ricevis 680poŝtaĵojn 
kaj ekspedis 767. La Administracio forsendis 
232 leterojn ktp kaj 1210 div. poŝtaĵojn. La 
red. de L E ricevis 468 leterojn ktp kaj 
ĉ 500 eksterlandajn gazetojn. Li ekspedis 
396 div. poŝtaĵojn kaj ĉ 900 L E interŝanĝe.
„WAT IS EN WAT DOET DE 
FEDERATIE?”
De ĉi tiu informcela cirkulero ni denove 
ciklostilis 1000 ekz., el kiu kvanto ni dividis 
inter niaj distriktaj estraroj por servi en 
okazo de neceso. Cetere ni sendis ekz. al 
ĉiuj niaj sekcioj. Tiu nova eldono estis kom
preneble kompletigita per la plej novaj 
aranĝoj kaj ŝanĝoj.

CIKLOSTILADO.
Ĉio rilate la ciklostiladon estas de ni mem 
farita. Por tio la fed.-estraro disponas pri 
manciklostilo. Ĉi lasta utilas por Interkon- 
taktilo, Gazetarservo kaj cetere por la 
diversspecaj cirkuleroj.
Faritaj estas 40 stenciloj kaj ciklostilitaj 
15.000 folioj.
NIAJ KUNHELPANTOJ,
Se temas pri laboro en nia movado ne eblas 
konigi ĉiujn nomojn de niaj kunhelpantoj, 
kiuj grave subtenas nin en niaj laboroj por 
nia komuna afero.

Sed estu konvinkita, ke por nia movado pli 
estu konvinkita, ke por nia movado pri 
valoras unu nekonata kunhelpanto ol aro 
da kritikemuloj, kiuj opinias, ke ili per tio 
estas plej utilaj al la Federacio, nur kritikas 
la laboron de aliaj kaj neniam povas montri 
propran laboraĵon kiel modelon. Estas kon- 
statinda fakto en nia movado, ke niaj kun
laborantoj, tiel konataj kiel nekonataj laŭ- 
nome, sukcesigis, ke tiuj kritikemuloj pli 
kaj pli silentis, tiel ke ni ne bezonis foruzi 
tiom da tempo kaj tiom de nia povo nur 
por konstraŭstari la malbonajn influojn • de 
tiaj kritikoj, kiaj antaŭe oftiĝis.
Al ĉiuj niaj nekonataj kaj konataj kunlabo
rantoj nian dankon kaj honoron.
Rilate al la kunhelpo rekte por la federaci- 
estraraj laboroj ni tamen volas raporti pri 
tiuj, kiuj regule kunlaboras. Nome: 
por la Gazetar-Servo gekdoj Oudenhooven- 
Bishoff, kiuj prizorgas la ekspedon kaj sta
tistikon kaj krome prizorgas la radio-rubri- 
kon en Radiogids;
por Libro-Servo, kdo Kroonder (neesperan
tisto, frato de nia estrarano), kiu regule 
helpas en la Libro-Servo;
por la ekspedo de L E kaj L P kdo Pach, 
kiu ricevas pro tio tre modestan rekompen
con, ĉar eslas grava kaj fakte profesia 
laboro;
por la adresaro de „La Progresanto” gek-doj 
Rademaker, kiuj • kun la helpo de kelkaj 
anoj el sekcio A’dam XIII prizorgas ankaŭ 
la skribadon por la adresoj sur la kovertoj; 
por la ekspedo de interŝanĝnumeroj L E, 
kdo Schatz;
por la recenzo de libroj, kdo Buis; 
por la prizorgo de ŝlipa vortaro; kdo Kruit. 
Escepte unu, neniu ricevas ian rekompencon 
kaj ĉiuj faris sian laboron sindone por nia 
Federacio.

LA ESTRARO,
La estraro konsistis el kdoj Faulhaber prez.; 
De Lange, vic-prez.; Veen, sekr.; Prent, 2a 
sekr»; Koch, kasisto; Kroonder, 2a kasisto. 
Alings redaktoro kaj kdino Faulhaber ase- 
sorino.
La taskoj ĉefe jene estis dividitaj;
Kdo Faulhaber krom la prez. tasko okupis 
sin pri la instruado, li estis ano de la E.K., 
redaktoro de „Ons Taalblad” (kun kdo 
Degenkamp) redaktoro de „La Progresanto”. 
Lia edzino prizorgis la ekspoziciajn mate
rialojn.
Kdo De Lange prizorgis la vojaĝantajn 
bibliotekojn, la membro-administradon (enja 
membrolistoj estis krom la al- kaj eksiĝoj 
notitaj 670 adresŝanĝoj)', kontroladon de la 
kvaronjaraj membrolistoj, kaj interrilatis, por 
la konformaj notoj koncerne ekspedon de 
S-ulo, kun SAT.
Kdo Veen okupis sin krom pri la sekretarie
ja) laboroj pri la Gazetarservo kaj Inter- 
kontaktilo.
Kdo Prent okupis sin pri la adresaro (sten- 
ciletoj), prizorgis la stenciladon kaj ciklo
stiladon kaj kunhelpis laŭkonvene en la 
Libro-Servo, en kies ejo li regule laboras 
por ĉio ĉi, krome li prizorgis la adresigon 
por ekspedo de L E.
Kdo Koch okupis sin pri la financoj.
Kdo Kroonder prizorgis la Libro-Servon, kiu 
nun trovis lokon en apartaj ĉambroj.
Kdo Alings okupis sin pri la redaktado de 
L E. Krome li korektis ĉiujn niajn eldona
jojn. Li reprezentas la Federacion kiel ĝen. 
konsilantaranon en SAT.
La estraranoj regule helpis unu la alian en 
la diversaj laboroj. Ĉiuj sufiĉe gravaj kores
pondaĵoj, raportoj, komunikoj, projektoj ktp, 
ktp. regule rondiras ĉe la estraranoj, kiuj 
ekster la estrarkunsidoj havas daŭran kon
takton persone kaj letere.
Okazis entute 23 estrar-kunvenoj, 2 kon
silantaraj kunvenoj kaj la kongreso. Krome 
diversaj estraranoj partoprenis dekon da 
konferencoj kaj paroladis en kunvenoj.

Sekretario
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Kasraporto de 1 Jan.
Enspezoj.

Saldo 1 Jan, 1934 ....................... f 10.84
1 Kotizo sekcioj ............................... - 4924.93

’34 ĝis 31 Dee. ’34.
Elspezoj.

2 „ gen, membroj .................... - 145,—
3 „ simp, membroj ................ - 18.30
4 „ simp, organizoj ................ - 92.50
5 Abonoj „Lab. Esp/' ................... - 309.87
6 Venditaj numeroj „Lab. Esp." - 6.20

Vidu: Gen. Rimarkoj.
7 Anoncoj „Lab, Esp," ................... - 12.25
8 Ricevitaj enirbiletoj kaj komu

naj vizoj kongreso Antwerpen - 102.49
9 Rericevita vojaĝmono delegitoj

kongreso en Antwerpen ........... - 98.76
10 Rericevis de SAT-peranto .... - 35,41
11 Rericevis por la Fed. flago .... - 20.—
12 Repago de sekcio Rotterdam V - 10.—
13 Profito Libro-Servo ................... - 1500.—

14 Preskostoj „Lab. Esp."..................f
15 Sendkostoj „Lab. Esp.":

afranko ................... f 374.02
ekspedkostoj ........... - 90.—
banderoloj ............... - 65.—
adresplatetoj ........... - 57.37

16 Sennaciulo .................................... -
17 Kliŝoj „Lab. Esp." ....................... -
18 Preskostoj Skriba kurso (resto) -
19 Afranko por korespondado, pro

pagando, Interkonektilo, gazet
arservo ktp....................................... -

20 Afranko sekretariejo en Belgio -

2501.70

586.39
1901,50

18.50
110,—

372.31
24.85

RIMARKOJ ĈE-
’) Sekcioj ŝuldas kotizon f 420.— (Ŝuldo 

31-12-’33 estis f 598,98).

21 Konsilantaro-kunvenoj (Aprilo- 
Aŭgusto) salonluo, kafo, 
ktp........................................ f 20.—
vojaĝmono delegitoj .. - 169.27

n) A’dam II, prunte posedante Ia kapitalon 
f 80.— por la Fed.-flago, repagis f 20.—.

|ĵ) vidu 37.
n) Ni pagis en 1934 .... f 2501.70 

Ni ŝuldas L E Dee. .. - 252.63
f 2754.33

Pagita ŝuldo 1933 .. - 589.—
L E kostis precize .. f 2165.33

,fi) Ŝuldo Sennaciulo Dee, *34 .... f 160,— 
22) Salonluo ....................... f 70,—

komunaj vizoj vidu 8 - 46.24 
vojaĝkostoj estraro .. - 30.40 
restado ktp 3 tagoj .. - 106,33 
diversoj ....................... - 18.15

------------  f 271.12
27 + 28) Krome por senpaga materialo de 
L S al Distr. N.- kaj Z. Holando, sekcioj 
Hoorn, Mcrksem entute f 12,50,
31) por estrarkunveno) kaj ĉar la 2a sekre

tario plenumas sian taskon regule en la 
malproksima ejo de la L S.

(Ĝenerala rimarko. En- kaj elspezoj por 
propagando troviĝas en la raportoj de la 
Libro-Servo).

22 Kongreskostoj Antwerpen .... -
23 Vojaĝkostoj kongreso Antwerpen

sekcio-delegitoj ........................... -
24 Preskostoj enirkartoj kongreso

Antwerpen .................................... -
25 Diversaj vojaĝkostoj estraranoj -
26 Kostoj sekretariejo ................... -
27 Subvencio Prov. Distr, (Gelder-

land-Groningen, Friesland) .... -
28 Subvencio sekcioj (A’dam II,

Enschede, Gorinchem, Den
Haag IV, Stadskanaal) ............... -

29 Subvencio Radio Servo ........... -
30 „ Nosobe .......................  -
31 Tramkostoj estr. kunvenoj ktp. -
32 Donacoj (pers.presejo kaj aliaj) -
33 Kontoraj bezonaĵoj ................... -
34 Biblioteko kaj eksp, materialoj -
35 Gazetarservo, Interkontakti^ .. -
36 Provizoraj elspezoj por la in

fangazeto „La Vojo" ................... -
37 Prunto al sekcio Rotterdam V -
38 Kostoj esplorkom. Haga afero -

Saldo ................................................ -

189.27
271.12

107.03

13,52
35,34
19.50

72.50

65.30
7.44

15,—
67.16
27__

154.53
18.86
98.45

10,—
30.—

4,89
564.39

f 7286.55 f 7286.55

Bilanco 31 Dee. ’34 „La Progresanto”.
1 Abonantoj, kiuj pagis ĝis

31 Dee. 1934 ................................ f 1126.65
2 Abonantoj, ricevotaj ............... - 300.—
3 Deficito ........................................ - 221.95

4 Preskostoj (pagitaj) ................... f 229.50
5 Preskostoj (pagotaj) ................... - 1050.—
6 Ekspedkostoj ...............................  - 15.—
7 Afranko ........................................ - 36.74
8 Kontoraj bezonaĵoj ................... - 3.50
9 Kovertoj ........................................ - 63.86

10 Ekspedkostoj, afranko, kovertoj 
pagotaj ............................................ - 250.—

f 1648.60 f 1648.60



Jarraporto Libro-Servo 1934.
BILANCO 31 DEC, 1934.

Kaso   f 1870.14
Debitoroj (ricevota) ....................... - 2190.95
Libroj ktp (provizo) ....................... - 3850.89

f 7911.98

SAT (Plena Vortaro) ....................... f 1225.—
Kreditoroj (pagota) ....................... - 443.55
Kapitalo:
31-12-1933 ....................... f 3616.98
Profitsaldo ....................... - 2626.45

------------------ 6243.43
T7911.98

REZULTATKONTO.
Generalaj Elspezoj ........................... f 1325.53 Profito Librovendado
Por la Federacio-Kaso .. f 1500.— Anoncoj Katalogo
Profitsaldo ....................... - 2626.45

------------------4126.45
f 5451.98

f 5409.98
- 42.—

f 5451.98

1-1-1934 Komencprovizo 
Aĉetado ...........................
Profito 31-12-1934 ...........

LIBROJ.
f 2043.—
- 11807.09
- 5409.98

Vendado ........................................
31-12-1934 Finprovizo
propraj eldonoj ........... f 2583.97
fremdaj ..............   - 1266.92

f 19350.07

f 15499.18

- 3850.92
f~19350X)7

KASO.
1-1-1934 saldo ...............................  f 2030.25
Ricevis por Fed. kaso ............... - 359.97
Debitoroj (libropagoj) ................... - 14125.67
Anoncoj en katalogo ................... - 42.—

4

Repagis al Fed. kaso ................... f 359.97
Elspezoj (afranko ktp) ............... - 629.38
Profilparto por Federacio........... - 1500.—
Kreditoroj ........................................ - 11502.25
Luo oficejo ktp ................................ - 210.—
Reklamo (katalogo) ......................   - 308.72
Instal-kostoj .................................... - 73.84
Kontoraj bezonaĵoj ....................... - 93.59
Anonco kongreslibro LEEN .... - 10.—
Saldo je 31-12-1934 ....................... - 1870.89

f 16557.89 f 16557.89

DEBITOROJ.
1-1-1934 Ricevota .......................... . f 1427.86
Ni liveris dum 1934 por ........... - 15499.18

FÏ6927.04

Ni ricevis antaŭpage ................... f 610.72
Dum jaro ni ricevis ....................... - 14125.67
Pagota al ni je 31-12- 34 ........... - 2190.95

f 16927.04

KREDITOROJ.
Ni antaŭpagis ................................ f 865.33
Dum 1934 ni pagis ....................... - 11502.25
Pagota je 31-12-’34 ....................... - 443.55
SAT (Plena Vortaro) ................... - 1225.—

Pagota je
Dum 1934

1-1-1934 ....................... f 2139.04
ricevis librojn por .. - 11897.09

f 14036.13 f 14036.13

Rimarko: Sub „libroj" ni komprenis ĉiujn aliajn eldonaĵojn kaj materialojn.
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RICEVITAJ MONPOŜTAĴOJ 1934.
Administracio

Kasmono kaj poŝtmandatoj ................... 378
Girobiletoj .................................................... 1069

1447

Kaspagoj kaj p.m........................................ 455
ĉirobiletoj ..................................................... 1635

Ricevitaj poŝtaĵoj .................................... 3000
Senditaj postaĵoj ........................................ 3500

2090



LABORISTA ESPERANTISTO
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Federacia Budĝeto 1935.
Enspezoj.

1 Kotizo sekcioj ............................... f 5600.—
2 „ ĝen. membroj .................... - 140.—
3 ff simp, membroj ................ - 20.—
4 H simp, organizoj ................ - 100.—
5 Abonoj LE ................................... - 300.—
6 Anoncoj LE ............................... - 50.—
7 Ricevota de sekcio R’dam V . . - 20.—
8 Profito Libro-Servo ................... - 1500.—

RIMARKOJ ĈE.
*) Por meza nombro de 3000 membroj, de

kalkulante la malplian kotizon por Belgio 
kaj la geedzoj.

“) Por 10 paĝa LE..
20) i.a. por skribmaŝinoj.
27) La en- kaj elspezoj por la prop.-mate

rialo okazos pere de la L S-kaso.
s) Vojaĝkostoj k.c.

30) P. M. pro kongrespropono.

f 7730.—

Elspezoj.
9 Preskostoj LE ............................ f 2750.—

10 Sendkostoj L E afranko ..........  - 400.—
11 Ekspedkostoj LE ....................... - 90.—
12 Banderoloj ................................... - 65.—
13 Adresplatetoj ............................... - 60.—
14 Sennaciulo ................................... - 2000.—
15 Afranko de la estraro ............... - 400.—
16 Tramkostoj ................................... - 75.—
17 Radio-Servo ............................... - 7.50
18 Nosobe (subvencio) ................... - 15.—
19 Kongreso .......................................  - 280.—
20 Kontoraj bezonaĵoj ................... - 300.—
21 Biblioteko kaj ekz. mat................. - 20.—
22 Subvencio al Distr. kaj Sekcioj - 150.—
23 Fed. Konsilantaro kunvenoj .. - 200.—
24 Fed. gazetarservo ....................... - 75.—
25 Interkontakti^ ........................... - 50.—
26 Ebla deficito La Progresanto . . - 220.—
27 Generala Propagando ............... - 150.—
28 Radio-elsendoj ........................   . - 100.—
29 ,,La Vojo” (infangazeto) ..........  - 100.—
30 SAT-kongreso (delegito) P M - —.—
31 Div. elspezoj ............................... - 172.50
32 Ekzamena komitato ................... - 50.—

f 7730.—
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Wat ieder van Esp.
weten moet, in omslag 1489 577 912
Gvidilo................ 909 279 630
Arbeiders Esperantisme 790 118 672
Esperanto op de
scholen ............ 1066 320 746
La Konsilanto . 1574 237 1337
Nia Lernolibro . 5471 4984 487
Tra la Labirinto • • • • 1010 930 80
Voor ’t Eksamen-A .. 423 262 161
Absolutismo . .. 3000 1019 1981
Wat ieder van Esp,
weten moet (f 0.03) .. 20000 hooo 9000
Membro-atesto* 2096 1515 581
Amerika bestond reeds 1150 729 421
Plena Vortaro 800 377 423
Poŝtpapero 4800
Poŝtkartoj ........ 2750
Kovertoj ............ 500
Pordoŝildetoj . . . 300 69 231
Flagoj ................ 110 49 61
Flagetoj ............ 750 400 350
Afiŝoj .................. 3760 1976 1784
Flugfolioj ........ 279250 270000 9250
Propaganda L E • • • • 12000 12000

Esperanto en onze kinderen. 
Wanneer we de talrijke berichten 
over de vermilitarisering der jeugd 
horen en lezen, dan vragen we ons 
angstig af, welk een gemeenschap zal 
groeien van de kinderen, die steeds 
met chauvinistische leuzen worden 
opgevoed, kinderen, die al meer en 
meer worden ingeschakeld in het 
militaristisch systeem en het bestaan 
van een vijand een der gewoonste 
noodzakelijkheden vinden. We denken 
aan de landen: Duitsland (ook het 
Saargebied), Turkije, Japan, China, 
Rusland en zovele andere, waaruit 
we ontstellende mededelingen ontvan
gen over de militaire vorming van het 
kind.
En dan beseffen wij, als esperantisten, 
die toch steeds bezield zijn door de 
internationale gedachte van verbroe
dering van alle volkeren, dieper dan 
ooit, onze verantwoordelijkheid ten 
opzichte van het kind. En wie zou dan 
niet, als één der middelen, om de kin
deren internationaal dichter zij elkan
der te brengen, onze Esperanto-taal 
zien!
Hoe diep trof het mij, tóen een van 
de jongens van ons esperantoclubje 
zei, nadat hij een brief van een jongen 
uit Tsjecho Slowakije had ontvangen: 
,,Nu heb ik twee vriendjes: één in 
Nederland en één in Tsjecho Slowa
kije." En hoe enthousiast heeft één 
der meisjes in alle klassen van haar 
school de brief van een Tsjechisch 
meisje voorgelezen, en verteld wat er 
in stond en waarom er een engeltje 
en een duiveltje bij Sinterklaas waren 
afgebeeld op de ansichtkaart! Is 
dit niet een prachtig bewijs, dat Esp. 
voor de kinderen een ontzaglijk grote 
waarde heeft? Ja, ik geloof zelfs, dat 
de kinderen zelf ten slotte door

dergelijke ervaring de autoriteiten 
dwingen Esperanto op de scholen in 
te voeren. Tegenover de chauvinisti
sche ophitsing zullen wij onze inter
nationale taal Esperanto stellen, en 
dan zal de verbroedering zich voltrek
ken, trots alles. En wanneer we tot 
dusver geaarzeld hebben onze kinde
ren de taal leren, dan beginnen we 
daar alsnog mee! En zijn we reeds 
bezig, dan weten we, dat we althans 
iets doen, om het fel nationalisme te 
keren.
En in het licht van dit alles zijn we er 
van overtuigd, welk een grootse taak 
de Federatie van Arbeiders Esperan
tisten op zich heeft genomen, door een 
Esperanto kinderkrant uit te geven, 
om daarmee de kinderen te doen 
groeien in de Esperantowereld. Het 
gaat goed met ons krantje.
Reeds 112 abonnè's lezen ’t geregeld. 
Maar ieder begrijpt, indien we een 
gedrukte krant willen hebben, dan zal 
dat aantal nog veel groter moeten 
worden. Dan zullen we hard moeten 
werken. Ook wanneer we er een 
mooie krant van willen maken! Laten 
we samen zorgen, dat onze kinderen 
mede door ,,La Vojo" opgroeien tot 
mensen, met een internatinoaal ge
meenschapsgevoel.
Ter wille van het kind !
Ter wille van een universele mensen
liefde.
Ter wille van een nieuwe gemeen
schap. Lie Tillema-Heijnen,

Guste nun estas aktuala la broŝuro 
„ABSOLUTISMO0 
de kdo E. Lanti.
Vi nepre legu ĝin. Prezo nur f 0.10. 
Mendu ĉe Libro Servo FLE, Postbus 
0-50, Postĝiro 111278.

Poste ricevitaj proponoj.
Sekcio Amsterdam XVII
proponas denove enpresigi ,,0ns Taal- 
blad” en L E ĉar ĝi estis por tre 
multaj el la anoj de la federacio tre 
gravan helpilon por pli profundigi 
ilian scion pri Esperanto.
Multaj el ili tamen ne povas aĉeti 
la librojn, nomitaj en L E de novem
bro, nome „Tra la labirinto'', „Plena 
Vortaro" ktp, por kiuj eĉ la elspezo 
de malgranda sumo por „La Progre
santo” estas tro alta.

Sekcio Amsterdam XVII
Opiniante, ke la t.n, „fakaj grupoj" 
malfortigas la sekciojn, proponas: 
forigi alineon b, paragrafo 10, de la 
regularo:
„Ook kunnen afdelingen gevormd 
worden uit leden behorende tot een 
bepaald bedrijf of richting, enz.

Bezit gij al........ ?
Hierboven vindt ge een staatje van 
hetgeen onze Libro Servo in voorraad 
heeft van onze eigen uitgaven.
Maar ook leveren we alle andere 
boeken op 't gebied van esperanto. 
Een opmerking:
Er wordt nog veel te weinig gecol
porteerd met onze brochures.
Bestellingen steeds aan

Libro Servo FLE 
Postbus 0-50, Amsterdam-O.,

Postgiro 111278.

Jenaj anoj de la Osloa biciklo societo, 
deziras korespondi pri biciklado kiel turismo 
kaj kiel konkursporto, speciale kun holan
danoj kiuj estas anoj de NASB.
Marie Nilsen, Astrid Kristiansen, Reidun 
Pedersen, Willy Amudsen, Oddar m, Peder- 
sen, Eugen Gulbrandsen, Arling Nargaard, 
Storm Halvorsen.

Rolf Engebretsen. Adreso: 
Ryenbergvn 25, Oslo, 
Norvegio,
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PROPONOJ por la 20a kongreso
de la Federacio de Laboristaj Esperantistoj
(en la regiono de la nederlanda lingvo)
KOTIZO
de la Fed. estraro.
La kotizoj restu la samaj kiel en la 
pasinta jaro.

Sekcio Amsterdam XIV.
a. La kotizo por du membroj el unu 

familio estu le sama, kiel por la 
geedzoj.

b. Por senlaboruloj la kotizo estu 10 
cendoj monate.

KLARIGO;
Nia kaso estas malplena pro la senlaboreco 
kaj ni ne povas plialtigi la kotizon.
(Rimarkoj Fed.-estraro: Al a. Ĉar kutime 
ĉiuj plenkreskaj samfamilianoj havas sian 
propran enspezon, la 18a kongreso en Am
sterdam decidis ne fiksi tion en la Regularo, 
sed rajtigi la Fed.-estraron decidi favore, 
kiam sekcio petas tion por siaj anoj.
Al b. En la pasinta jaro ni informiĝis kiu
grade la senlaboreco influas la sekcio-kasojn. 
Nur kelkaj respondis. En diversaj kongresoj 
ni decidis subvencii tiujn sekciojn kiuj be
zonas tion. Tio estas pli efika.)

Sekcio Arnhem.
La kongreso esprimu la deziron, ke 
oni malaltigu la Fed.-kotizon por 
SAT-membroj, tiel ke tiuj kiuj nun 
ŝatas aliĝi SAT, sed pro financa 
kaŭzo ne povas, pro pli malalta 
kotizo povos fariĝi SAT-membro, kaj 
tiam ankaŭ ricevi Senn. Revuo'n. 
Eble oni povus aranĝi, kun SAT, in
terkonsenton, ke oni fiksu la kotizon 
laŭ la nombro da anoncontoj.
(Rimarko Fed.-estraro: Membroj de la Fed., 
kiuj aliĝas al SAT, jam pagas ĉiujare f 1.— 
malplian kotizon al SAT. Ne estas ĝuste mal
pliigi la kotizon al la Fed. por ŜAT-anoj).

MEMBRECO.
Sekcio Amsterdam VII
proponas ŝanĝi la duan alineon de 
art. 8 b de la Regularo jene:
Het lidmaatschap eindigt eerst na af
loop van de lopende maand.
KLARIGO:
Nia sekcio ne ricevis, pro eksiĝoj antaŭ 
la fino de la kvaronjaro f 30.45.
Tamen nia sekcio pagis por tiuj eksiĝintoj 
al la distriktoj kaj federacio f 10.60, 
(Rimarko Fed.-estraro: Estas escepto ke 
multe da membroj kune eksiĝas. En tiu 
okazo sekcio devas eksigi ilin pro kotizŝuldo. 
Sed kiom la sekcioj profitas pro la mem
broj kiuj aliĝas antaŭ nova kvaronjaro por 
kiuj oni ne bezonas pagi kotizon? Kaj oni 
povas memori, ke ni promesis en la lastaj 
kongresoj, ke la Fed. eventuale repagos 
nepran malprofiton.)

EKZAMENA KOMITATO.
Fed. estraro.
Ni aldonu al la Regularo artikolon pri 
la EK.

Het Fed.bestuur benoemt, onder ver
antwoording aan Fed.-Raad en Con
gres, telkenjare de leden van de

Esperanto Examen Commissie, waar
van de Fed. deel uitmaakt. Eveneens 
maakt het Fed.bestuur een voor
dracht op van candidaat-examina- 
toren.
De afdelings- en districtsbesturen 
zenden daartoe namen van leden, die 
bekwaam en bevoegd kunnen wor
den geacht, tot het zitting nemen in 
de Examen Commissie en het afne
men van examens.
KLARIGO;
La Fed. nun organizas la ekzamenojn en 
kunlaboro kun LEEN. En la kontrakto sta
rigita por tiu kunlaboro, restas la eblo al 
partopreno de la aliaj esp.-organizoj. La 
organizoj eleklas po 5 membroj, kiuj formas 
la Ekzamenan Komitaton.
Tiu E K elektas poste la ekzamenantojn el 
la kandidatolistoj kiujn ensendas la parto
prenantaj organizoj.

Sekcio Hoek van Holland.
La Ekzameno-Komitato decidu, aliigi 
la postulojn por la atesto A, almenaŭ 
la parto Ned.-Esp., kiu speciale por 
la partoprenintoj de la kamparo ĝis 
nun ordinare estis tro malfacila.
KLARIGO;
Nia sekcio opinias, ke ni la venontajn jarojn 
pli grave devas rigardi la celon de nia 
lingvo. Ĝi devas akiri pli da anoj, por ke 
ni ekhavu pli da aprobo ĉe nia registaro 
ktp. Por eviti estontece la jam de multaj 
partoprenintoj sufiĉe spertitan seniluziiĝon, 
la nova komitato ŝanĝu la denove eblan 
intencon postuli tradukon de tiaj frazoj, 
kiuj fakte ankaŭ celas gramatike kapti tiajn 
ekzamenotojn.
Devas ankaŭ esti sufiĉe, nur postuli la gra
matikan kapablon per pli simplaj frazoj ol 
per tiuj, kiuj samtempe entenas pli ol unu 
saman gramatikan postulon.
Ĝuste tiaj frazoj erarigas la partoprenantojn 
kaj tial rezultas pli da eraroj ol devas esti 
necese por laboristoj kaj tiuj el ne tiel 
favora regiono rilate instruadon.
(Rimarko Fed.-estraro: Pri la postuloj deci
dos de .nun la nova EK en kiu la Fed. 
partoprenas.)

NIA GAZETO-
Sekcio Roterdamo III
proponas aldoni al artikolo 16b de la 
Federacia Regularo la jenon:
,,La kongreso decidas pri gravaj 
ŝanĝoj rilate la formon kaj enhavon 
de la organo ,,Laborista Esperan
tisto”.
KLARIGO:
La likvido de la ,,Lingva paĝo”, kvankam 
laŭstatute en bona ordo, estas tiel grava 
kaj de niaj membroj bedaŭrata, ke ni opinias 
necese, por eviti estonte pli da tiaj sur
prizoj, ke la kongreso antaŭ ol la estraro 
faras tiajn aliigojn, sin esprimu pri la pro
ponataj ŝanĝoj..
(Rimarko Fed.-estraro: Ni ĝojas, ke O T tiel 
plaĉas al niaj legantoj. Ni tamen devas 
decidi laŭ cirkonstancoj. Cetere la kongreso 
ankaŭ ne decidis pri la aperigo. Praktike en 
LE restos tiaj artikoloj kiaj estis en O T.)

Sekcio Roterdamo I.
La Federacio uzu la antaŭan lingvo- 
paĝon, kiu aperadis en L E, kiel in- 
fan-gazeton.
KLARIGO:
Ĉar, laŭ nia opinio, la nuna infangazeto ,,La 
Vojo” ne trovas sufiĉe da intereso kaj ni 
ankaŭ ne atendas baldaŭan sukceson de 
ĝi; ni venas kun tiu propono, opiniante, ke 
ni atingos pli da infanoj kiam la infan
gazeto troviĝas en L E, kaj ke L E per tio 
fariĝos ankoraŭ pli interesa.
(Rimarko Fed.-estraro: Tio ne estas ebla kaj 
kostos, ĉar ĉiuj membroj ĝin ricevos — pres
kaŭ tiom kiom aparta gazeto. Ni esperas 
baldaŭ presigi ,,La Vojon”).

Sekcio Amsterdam XI
proponas reaperigi la lingvan rubri
kon (,,Ons Taalblad ') en LE.
KLARIGO:
Laŭ nia opinio multaj anoj pro senlaboreco 
ne povas aboni ,,La Progresanton” kaj pro 
tio mankas al ili la eblo spertigi sin lingve. 
(Rimarko Fed.-estraro: Lingvaj artikoloj 
tamen aperos regule en LE).

Sekcio Harlemo II.
La kongreso, opiniante ke la Fede
racio pli bone povas uzi la 1800 gul
denojn, kiujn ĝi ĉiujare elspezas por 
Sennaciulo, decidas ne plu aboni tiun 
gazeton kaj uzi la 1800 guldenojn por 
aperigi L E dufoje ĉiun monaton.
KLARIGO:
La kontakto inter la Federacio-estraro kaj 
la diversaj grupoj kaj anoj ne estas tiel 
viva kiel ĝi nepre devas esti. Por plibonigi 
tion estas necese, ke nia organo L E aperu 
almenaŭ dufoje en la monato. Ĉar nia grupo 
bone komprenas ke tiu afero kostos monon, 
ĝi serĉis rimedojn por atingi la celon. Kaj 
ĝi trovis tiun monon ĉe Sennaciulo. Ĝi 
ne estas tia organo ke al ĉiu esper
antisto plaĉas la aspekto kaj la enhavo. 
Ĝenerale ĝi estas sub la rango de nia Fede
racio kaj — almenaŭ en nia grupo — mal
multe legata. Ĉar ankaŭ ni bedaŭras ke ni 
ne pli legos inter-(sen) nacian gazeton, ni 
devas doni en nia L E spacon okupota de 
eksterlandaj esperantistoj.
(Rimarko Fed.-estraro: La elspezoj por S-ulo 
ne sufiĉus por L E. Ni decidis, por akiri pli 
da spaco, L E aperigi en 10 paĝoj. La kon
takto de la Fed.-estraro kun sekcio-distrikto- 
estraroj estas ĉiurilate tre vigla. Ekzistas por 
tio, krom la vigla interkorespondado, Inter- 
kontaktilo. Cetere zorgas por la kontakto, 
la konsilantaraj kunvenoj kaj la kongresoj. 
Ni esperas, ke la internacia sento ĉe la plej 
multo de nia juanoj estos pli forta. Estas 
kondiĉo por esperantisto, ke li havu kon
takton per internacia organo kia S-ulo, kun 
la cetera parto de la mondo. Se iuj mem
broj ne legos ĝin, la sekcioj zorgu, ke S-ulo 
estu traktata en kunvenoj por ke oni lernu 
ĝin kompreni. En la nuna kriza tempo en 
kiu organizoj kaj gazetoj de la laboristaro 
estas malpermesataj en pluraj landoj, estu 
nia devo zorgi, ke ili ne malaperu).

DISTRIKTOJ.
Sekcioj Roterdamo 1, 2, 5, 8, 9.
Lokaj, (urbaj) Distriktoj, enhavantaj 
minume 200 membrojn iĝas memsta
raj (mallige de la Provincaj Distrik
toj) kaj kiel tiaj estu reprezentataj 
per po 1 delegito en la Federacia 
Konsilantaro.
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KLARIGO:
Ĉar montriĝis, ke la Urbaj Distriktoj estas 
laktodonaj bovinoj por la Provincaj Dis
triktoj kaj estas rigardataj kiel ekvivalentoj 
kun sekcio enhavanta 10 membrojn kaj eĉ 
ne havas voĉdonrajton en la Federacia Kon
silantaro, ni konsideras tion nejuste organi
zata.
La Pr. D. estas bonaj instancoj por la mem
staraj sekcioj, por unuigi ilin, samkiel la 
urbaj sekcioj estas unuigitaj de la Urb. Dist. 
Ke la Urb. Distr. apartenas al la Prov. 
Distr. tute ne havas valoron por la orga
nizo, male ĝi malhelpas la laboron de la 
Urb. Distriktoj pro kotizado al la Prov. Dis
trikto. Sen la Urba kotizado la Prov. Dis
trikta enspezo ankoraŭ superas la elspezojn. 
La malo estas en la urbaj Distr. Tamen la 
Urb. Distr. povas kunlabori kun la P.D., 
kial ne, sed la U.D. pretendos la mem
starecon.
Ni petas al la Urb. Distriktoj, bone pristudi 
la proponon kaj subteni ĝin dum la kon
greso.
(Rimarko Fed.-estraro: Ni timas, ke sen la 
urbaj centroj, la disvastiĝo de nia organizo 
en la provincoj ne iras laŭdezire. La sekcioj 
kaj distriktoj do serioze prikonsideru tiun 
kaj la sekvantajn proponojn, por ke la Fed. 
konsilantaro povu doni kontentigan solvon 
al la kongreso.)

Sekcio IJmuiden.
La 2a frazo de la art. 11 b de la Fede
racia Regularo estu ŝanĝata, ĉi tek
stu: „De afdelingen uit de plaatse
lijke districten worden als zelfstan
dige afdelingen in de provinciale dis
tricten opgenomen; echter wordt 
voor deze afdelingen een aparte con- 
tributieregeling getroffen.”
KLARIGO:
Por forigi la neakordon, kiu estis inter la 
art. 11 b de la Fed. regularo kaj la art. 
5 a de la Distr. regularo N.H., ni deziras 
ŝanĝon.

Sekcio Amsterdam V.
La kongreso decidu ke la balotregulo 
en la federacia kongreso, ankaŭ 
validu por la provincaj distriktoj.
KLARIGO:
Art. 11 rilate b. kaj d. havas praktikajn 
mankojn.

Sekcio Roterdamo IIE
La urbaj distriktoj havu voĉdonrajton 
en la kongreso tiel, ke ili havu po 
unu reprezentanto por 50 membroj.
KLARIGO:
Ĉar la urbaj distriktoj faras multan utilan 
laboron por nia movado, sed havas neniajn 
rajtojn eĉ ne la rajton fari kongresproponon, 
ni opinias necese, ke ili povu almenaŭ voĉ
doni en la kongreso pri proponoj, kiuj ja 
ankaŭ rilatas al ilia laboro.
(Rimarko Fed.-estraro. Tiel la urboj, kies 
distriktoj ja konsistas el urbaj sekcioj, havus 
pli da voĉoj ol aliaj.)

Sekcio Amsterdam Il-
La kongreso diskutu la principajn 
regulojn laŭ kiuj la Urbaj kaj Provin
caj Distriktoj akceptu aŭ starigu 
novajn sekciojn.
KLARIGO:
La distrikto Amsterdam spertis malfacilaĵojn 
pro la aliĝpeto de esperantista grupo, pri 
kies intenco kaj tendenco estis dubo.
(Rimarko Fed.-estraro: Ni opinias, ke ĉiu 
aliĝpeto aparte devas esti konsiderata).

Sekcio Hoek van Holland-
La kongreso decidu, ke en interna
ciaj kongresoj ĉiam minimune ĉeestu 
unu el la Federacia Estraro.
KLARIGO:
Kvankam la lasta Internacia Kongreso en 
Valencio estis bonege vizitita de Holanda
noj, ĝuste ne ĉeestis unu el la plej gravaj 
gvidantoj.
Rilate nian jam proporcie fortan unuiĝon 
en Nederlando, estas tia manko ne harmo
nia. Ĉar verŝajne nur la monafero estis mal
helpo, ni tial nun antaŭe decidu, ke la 
Federacia kaso, aŭ alie ni kune, en la 
estonto ĉiam ebligas certe tian partoprenon. 
(Rimarko Fed.-estraro.-Kelkfoje Fed.-estrara
no vizitis la SAT-kongreson proprakoste, re
prezentante la Federacion. Certe tio povas 
malhelpi reprezenton de la Fed. per estra
rano. Sed ne estas nur monafero, ĉar ne 
ĉiam eblas akiri libertempon dum la komenco 
de Aŭg. en kiu okazas la kongreso).

KALENDARO- _
Sekcio Groningen.
La sekcio „La Norda Stelo” en Gro
ningen proponas eldonon de kalen
daro de la FLE esperantlingve.
(Rimarko Fed.-estraro: Tio postulos multe 
da peno de kapablaj personoj.
Cetere ni devus estis certaj pri vendo de 
sufiĉe granda kvanto, por ke la prezo ne 
estu tro alta kaj ne restu nevendebla kvanto. 
Tial ne konsilinde).

KONGRESO- _
Sekcio Gent.
Gent invitas la kongreson por 1936!

SAT-RONDO „ROTTERDAM.”
Dimanĉon, 18 Februaro, ree kunvenas 
la Roterdama SAT-Rondo.
Matene 10.30 precize, en „Esperan
tio”, kunvenejo de sekcio III, Delfs- 
haven. Temo: „Sovetio kaj Kapital
ismo.” Parolas kdo B. Wels.
Ĉiuj membroj de la R'dama Distr. 
ĉeestu J. Bout.

WERKLOZENCURSUSSEN.
Het zal ieder bekend zijn, dat in tal 
van steden en dorpen comités bestaan, 
welke met geld van rijk en gemeente 
cursussen organiseren voor werklozen. 
Ondergetekende, die zijn vakorganisa
tie vertegenwoordigt, is ook lid van 
zulk een comité en slaagde tot het 
doen opnemen van een Esperanto- 
cursus in het plan voor 1935. Alzo 
een door het rijk en de gemeente ge
subsidieerde cursus.
Kan men in de plaatsen, waar de Fed. 
afdelingen heeft, niet zorgen, dat dit 
ook in hun plaats geschiedt, event. in 
samenwerking met de vakbeweging ?

J. v. d. Rhee, F 68, Alblasserdam,

DE LOTERIJ.
van NOSOBE verschaft den blinde 
het Braille Esperantowoordenboek. 
Steunt door verkoop van loten. Boek
jes (inh. 30 loten a 10 ct.) verkrijg
baar bij: M. H. Th. Tushuizen, Spree- 
wenpark 82, Amsterdam (N). Post
giro 13500 bestemd voor T 1345.

Naar het SAT-congres in Parijs. 
Reeds enige gekamaradoj hebben 
zich aangemeld om de reis naar het 
SAT-congres per fiets te maken. 
Deze zijn van plan om ongeveer vier 
weken over de tocht te doen. De 
congressisten die eveneens per fiets 
naar Parijs willen gaan, worden ver
zocht zich zo spoedig mogelijk op te 
geven, tevens vermeldende de tijd, 
die zij beschikbaar hebben.
De eventuele werklozen worden aan
geraden zelf stempelverlof te vragen 
of toestemming om in het buitenland 
te mogen stempelen. Bij het niet sla
gen hiervan dit even te laten weten, 
opdat dan namens de Federatie een 
verzoek zal kunnen worden inge
diend. Leest, alvorens u aan te mel
den, eerst nog eens de door ons ver
zonden circulaire.

J. PREKER, 
Smaragdstraat 53, Amsterdam-Z.

Esperanto-examens
van de Federatie van Arbeiders- 
Esperantisten in het gebied van de 
nederlandse taal, gehouden te Rotter
dam op 18 November 1934.
Examen A. Opgekomen 26 candida
ten; geslaagd 17, n.l.: C. J. Smit, 
C. A. de Grier, M. Steffen, B. Trumpi,
J. v. d. Vliet, G. Volkers-Kooiman en 
P. Marks te Den Haag; G. Kleingeld 
te Leidschendam; G. F. Kes te Dord
recht; M. Seip, A. W. Treurniet;
S. Asselé, H. J. Wallaard, J. A. 
Schipper, N .D. v. Biezen, J. Huyzer 
te Rotterdam; C. v. Gink te Schiedam. 
Examen B. Opgekomen 3 candidaten; 
geslaagd 1, n.l.: P, J. Makkinje te 
Den Haag.

Misbruik van esp. uitzendingen. 
Voor de KRO vinden regelmatig 
esperanto-uitzendingen plaats door 
den heer P. Heilker, hetgeen we als 
esperantist kunnen waarderen. Wat 
niet onze instemming heeft, is het 
misbruik, dat deze spreker maakt van 
de gastvrijheid der KRO. We hoor
den toch op 26 Jan. een briefwisse
ling tussen LEEN en de ĉefdelegito 
van UEA wereldkundig maken, die 
betrekking had op de huidige geschil
len in deze organisatie, waarvan de 
radiospreker zelf geen deel uitmaakt. 
Een minderwaardig gedoe, waartegen 
naar wij menen bij den minister pro
test is aangetekend. Alsof de moei
zaam verworven erkenning van de 
waarde van Esperanto bij de radio, 
niet tot nuttiger gebruik kon leiden.

KALENDARA POŜTKARTO POR 1935.
Kunportu ĝin en poŝpaperujo aŭ notlibro; 
uzu ĝin ĉiutage, montru al ne-esperantistoj 
kaj sendu ĝin al viaj gekorespondantoj. 
Du modeloj: laŭlonge kaj laŭlarĝe presitaj. 
Prezo afrankita 20 ekz.: hgld 0.55; specimene 
4 ekz. por unu respondkupono aŭ hgld
0.121.  Eldonejo H.E.O., Soesterberg, Holando, 
Poŝtkonto 88015. Adv.
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Mededelingen van het Federatiebestuur
Secretariaat en Administratie: Postbus W. 6, Amsterdam (W.), Postgiro Amsterdam 
Nr. 144698. Libro-Servo: Postbus O. 50, Amsterdam (O.), Postgiro Amsterdam Nr. 111278.

Candidaatstelling 
voor Federatiebestuur.
Namen van candidaten voor het Fed. 
bestuur worden ingewacht bij den 
secretaris. Men neme er nota van, 
dat kdo J. de Lange zich niet meer 
herkiesbaar stelt. (Men zie hiervoor 
art. 13 van het Fed. Reglement.)
Secr. België.
Van de belgische afdelingen ver
wachten we candidaten voor het 
secretariaat in België.
Amendementen
dienen vóór 1 Maart bij het Federatie
bestuur te zijn, om te kunnen ver
schijnen in LE van 9 Maart.
Stemmental.
Het aantal stemmen, waarop iedere 
afdeling recht heeft, verschijnt in het 
volgend nummer.
Afgevaardigden
zende elke afd. Voor één afgev. per 
afd. worden de reiskosten terugbe
taald. De totale som daarvan wordt

Waar Groningen.
Mededelingen v. h. Congres-Comité, 
secretaris H. Niezen, James Watt- 
straat 40a, Groningen.
Logies.
Wij beschikken nu over:
1. Jeugdherberg voor 50 personen 

(voor prijzen enz. zie LE van Jan.). 
Lidmaatschap van de Vereen, voor 
Jeugdherbergen niet verplicht.

2. Hotels, logies met ontbijt, per per-
soon en per nacht.
Prijs f 1.50 (voor 60 personen).

„ f 1.75 „ 20 11

„ f 2,— „ 70 11

f 2.50 .. 70 < 1

3. Idem f 1.25 voor 80 personen, ech
ter niet disponibel gedurende de 
nacht van Zaterdag op Zondag.

Bespreek uw logies zo vroeg mogelijk. 
De omstandigheid dat hier tijdens de 
Paasdagen ook een groot zangcon- 
cours wordt gehouden, bemoeilijkt de 
logies-commissie zeer in haar taak. 
Alle prijzen zijn gereduceerde prijzen 
van goede hotels. Wij moeten dus 
zo spoedig mogelijk weten op hoeveel 
gasten wij kunnen rekenen.
Verschillende hotels zijn voorlopig 
vrijblijvend besproken en kunnen na
tuurlijk alleen dan definitief bespro
ken worden als de aanvragen dit 
wettigen.
Stelt u dus spoedig in verbinding met 
de logies-commissie:
Kdino L. Balkema,
G. Bakkerstraat 29, Groningen.

over alle afdn omgeslagen, zodat ook 
die afdn, welke geen afgev. sturen, 
moeten meebetalen. Er is dus geen 
voordeel bij om niet in het congres 
vertegenwoordigd te zijn.
Elke afd. mag ook meer dan één 
afgev. zenden, echter voor rekening 
der afdeling.
Toegangsbewijzen congres.
Deze kosten 10 ct. per persoon, per 
dag. Dus 20 ct. voor beide dagen. De 
opbrengst krijgt als steeds een spe
ciale bestemming.
Afgevaardigden ontvangen (kosteloos) 
een afgev.kaart, na opgave van naam 
en adres door het afd.bestuur.
Examen Commissie.
In de Examen Commissie, gevormd 
door LEEN en onze Federatie, be
noemde het Fed.bestuur kdoj G. P. de 
Bruin, G. J. Degenkamp, P. Krijt, 
W. Kruit en J. v. Scheepen.
Federacia Konsilantaro.
Le kunveno de la FK okazos 17 
Marto en Amsterdam. Proponojn la 
FK anoj ensendu plej baldaŭ.

Warme maaltijd.
De mogelijkheid bestaat om een ge
meenschappelijke maaltijd te gebrui
ken: soep, aardappelen, vlees, groente. 
Prijs ongeveer f 0.60 a f 0.70.
De aanvragers gelieven duidelijk te 
vermelden:
a. of men voor één of twee nachten 

logies wenst.
b. of men van de Jeugdherberg ge

bruik wil maken of van een hotel.
c. of men aan een gemeenschappelijke 

lunch wil deelnemen op beide 
dagen of op één dag.

d. of men (in hotel) alleen of event. 
met anderen een kamer wenst.

e. bij aanvragen logies mededelen, 
vrouw, man of echtgenoten.

f. Israëlieten kunnen desgewenst Isr. 
Hotel bekomen, logies f 1.75, warme 
maaltijd f 1.25.

Begroetingsavond.
In het congresgebouw zal een begroe
tingsavond worden gearrangeerd. Als 
onze pogingen slagen, zal o. a. door 
een goed Esperanto-toneelgezelschap 
een toneelstuk opgevoerd worden. 
Verdere mededelingen over die avond 
en over andere zaken in het volgend 
orgaan.
Transparanten, vlaggen enz.
Voor de aankleding van de congres
zaal zouden wij gaarne de beschik
king hebben over enige transparanten, 
vlaggen, doeken enz.
Welke afdeling kan ons helpen ? 
Verzoeke in de event. aanbiedingen te 
vermelden de afmetingen en de op
schriften.

Esp. uitzendingen VARA.
In vervolg op ons vorig bericht kun
nen we mededelen, van de VARA 
toestemming te hebben gekregen voor 
de verzorging van esperanto-uitzen- 
dingen, Zaterdags om de veertien 
dagen vanaf 2 Febr. j.l.
Deze uitzendingen vinden plaats ge
durende het eerste halfjaar. Of wij 
ook voor het tweede halfjaar hier op 
kunnen rekenen, hangt af van de ge
bleken belangstelling en instemming 
der luisteraars.
De uitzendingen vinden steeds plaats 
op dezelfde zeer gunstige tijd, n.l. 
van 18,30 tot 18.50 uur en af en toe 
gedurende een half jaar.
De eerste uitzending verzorgde kdo 
G. J. Degenkamp (i. p. v. kdo Faul
haber, die verhinderd was), die even
eens de tweede uitzending verzorgt, 
welke plaats vindt op 16 Febr. Onder
werp: Beschouwing over het ontstaan 
en de idee van Esperanto.
2 Maart: Spr. Kdo P. Krijt. Bespre
king van de esperantobeweging.
16 Maart: Uitzending voor de kinde- 
den door kdino Lie Tillema-Heynen, 
redactrice van het Federatie kinder
blad La Vojo.
30 Maart: Uitzending voor de vrou
wen, (waarnaar ook de mannen beho
ren te luisteren). Spr. kdino Truus 
Garten-Vreeswijk. Onderwerp: Vrou
wen die doen slagen.
13 April: Herdenking sterfdag van 
Dr. Zamenhof. Spr. kdo P. Krijt. 
De laatste dagen van Zamenhof. Voor
dracht ,,Tord Foleson" met bege
leiding.
27 April: Esperantisten in congres. 
Spr. P. Krijt.
Voor Mei en Juni o. a. bespreking 
van esperantoliteratuur enz.
De voordrachten worden door zang of 
muziek afgewisseld, terwijl 't in onze 
bedoeling ligt enige hoorspelletjes te 
doen opvoeren. De Vara zegde be
reids zijn medewerking toe, welke 
dankbaar aanvaard werd.
Mocht de Vara ons ook zendtijd in 
het tweede halfjaar toestaan, dan 
zullen we hiervan verschillende spe
ciale uitzendingen maken.
We hopen, dat onze leden dit weten 
te waarderen in de Vara en onze Fed.

Al Eksterlando.
La Federacio de Laboristaj Esperan
tistoj akiris elsendtempon ĉe la radio
stacio VARA, Hilversum, ondlongo 
1875 m, ĝis la fino de Junio.
La disaŭdigoj okazos 2, 16 Febr., 2, 16 
30 Marto, 13, 27 Aprilo, 11, 25 Majo, 
8, 22 Junio, sabatvespere de 19.10- 
19.30 MET.
Envenontajn demandojn ni respondos 
antaŭ la mikrofono. Konigu vian kon
senton kaj rimarkojn al: Radio Stacio 
VARA, Poŝtkesto 50, Hilversum, 
Nederlando.
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DISTRICT AMSTERDAM.
Secr.: F. ten Hagen, De Kempenaerstr. 58’. 
Ons district hield 28 Jan. zijn jaarvergade
ring in „De Leeuw”. Voor de aftredende be
stuursleden zijn gekozen:
Kdo P. Krijt, voorz.; kdo F. ten Hagen, 
secr.; De Kempenaerstraat 58’ (WJ; kdo 
Waadenooyen-Kernekamp, penningmeester; 
Uiterwaardenstraat 58?, en kdo L. J. Spaa- 
renberg.
Wij hopen, dat zij hun functies met veel 
genoegen en in het belang der Esperanto
beweging zullen vervullen. De aftredende 
bestuurders komt een woord van dank toe 
voor de wijze waarop zijn hun functie in 
het afgelopen jaar hebben waargenomen.
Alle kameraden gelieven goede nota te 
nemen van het adres van den nieuwen 
secretaris.

DISTRICT GRONINGEN-DRENTE.
Secr.: James Wattstraat 52 a, Groningen.
Ons district vergaderde 20 Januari te Stads
kanaal. Na de opening werden de inge
komen stukken behandeld. Door de districts- 
leden werd daarop een verslag uitgebracht 
over de resultaten van de groene maand- 
actie in Groningen, Coevorden, Stadskanaal, 
Veendam.
In genoemde plaatsen werd een tentoonstel
ling gehouden, zo dat in die plaatsen flinke 
cursussen tot stand zijn gekomen. Na een 
nieuw werkplan besproken te hebben, sloot 
de voorzitster de vergadering met een op
wekking aan de districtsleden, om in de 
verschillende afdelingen de leden op te 
wekken in grote getale het congres in Gro
ningen te bezoeken en nu reeds te beginnen 
spaarkassen te vormen.

M. G. Smit, secr.

DISTRICT DEN HAAG.
De 15e Dee. organiseerde het bestuur in 
samenwerking met 4 andere esperanto-ver- 
enigingen een feestavond ter gelegenheid van 
de 7oste geboortedag van Dr. Zamenhof. 
Deze zeer goed bezochte bijeenkomst werd 
opgeluisterd door muziek van ,,De kleine 
toorts”, zang van het esp.-zangkoor „La 
esperanta voĉo”, onder leiding van kdo 
J. v. Scheepen. Mej Sleuring zong enkele 
esperanto-liederen. Mevr, de Koning en 
Mej. de Lange hielden een samenspraak 
over het leven van Dr. Zamenhof.
Door de esp-toneelclub K.E.S.O. werd met 
succes het blijspel ,,De Zweedse esper
antiste” opgevoerd. Als spreker trad kdo 
A, Veen op, ook door de heren R. v. 
Spronsen, P. Brouwer en A. v. Haasterd 
werden korte redevoeringen gehouden.
Op 13 Febr. houdt het district haar jaar
vergadering in het Volksgebouw. Noteer 
deze datum, wij rekenen op alle leden. Hél 
bestuur is van plan in „Nia propra domo” 
een winkel te openen, waar alles op het 
gebied van esp. verkrijgbaar zal zijn. Daar 
het huis dan de gehele dag geopend zal zijn, 
wil zij er ook een leestafel inrichten voor 
onze werkloze leden. Om de conversatie- 
avonden aantrekkelijker te maken, zal het 
bestuur elke maand een spreker uitnodigen. 
Op 27 Febr. spreekt kdo H. Garten uit 
Rotterdam. Kom dan allen, steun „Nia pro
pra domo” en koopt de 2 cent-zegels.

De secretaris.
DISTRICT HAARLEM.
Secr.: Reigerstraat 65.
Harlemaj kamaradoj notu la adreson de la 
nova kasisto, kdo Nieuwenhuizen, Pepijn- 
straat 43.
Al kdo Verhuist kiu ne plu povas akcepti 
funkcion, pro la studado de sia profesio, 
elkoran dankon kaj bonan fruktdonan, stu
dadon.
Gekamaradoj, nia ĝenerala membrokunveno 

estis vizitita de nur 15 gekdoj, ĉu ni ne 
hontas pri tiu cifero?.... Ne pensu, ke nia 
organizo estas nur lingvo-instituto, ni devas 
organizi la poresperantan laboron kaj Ia 
peresperantan laboron.
Kdo Schoon estas denove elektita kiel 
gazetarservanto, sed ne opiniu, ke li ne ŝatas 
helpon. Tiuj kiuj deziras fari ion por la 
gazetarservo sin turnu al kdo Schoon, 
Ooievaarstraat 9.
Sekciaj estraroj kaj gekamaradaro, la dis
kutoj faritaj en la jarkunveno montris al 
ni, ke io ankoraŭ mankas, nome kunlaboro 
por nia urba distrikto.
La sekcio Hilegoma aliĝis ankaŭ al nia dis
trikto.

A. Agosti, secr.
DISTRICT ZUID-HOLLAND.
Secr.: Van Egmondestraat 39, Voorburg.
De districtsbijeenkomst op 27 Januari te 
Rotterdam is prachtig geslaagd. Toen de 
voorzitter om kwart voor 10 de bijeenkomst 
opende waren ongev. 170 kdoj aanwezig.
De lezingen van kdoj Faulhaber en Degen
kamp werden met grote belangstelling ge
volgd en dat het cursuswerk veel belang
stelling heeft, bewezen de vele vragen, die 
gesteld werden.
Zo’n dag geeft ons weer moed nogmaals een 
dergelijke bijeenkomst te organiseren. We 
twijfelen er niet aan, dat ieder de nu op
gedane ervaringen ten nutte zal maken in 
zijn afdeling.
De thuisblijvers hadden ongelijk.

J. van Scheepen.

Uit de afdelingen
AFD. A’DAM II.
Secretariaat: Weidestraat 42.
Onze afd. hield op 22 Jan. haar jaarver
gadering. In zijn openingswoord legde de 
voorzitter, kdo P. Krijt, er de nadruk op. 
dat hoewel de heersende crisis ons niet 
onberoerd heeft gelaten, de kern gezond is. 
De jaarverslagen werden goedgekeurd. In 
plaats van kdino Jo v. d. Paverd, die zich 
niet meer verkiesbaar stelde, werd als be
stuurder kdo M. A. Essenberg gekozen. De 
andere aftredenden werden herkozen.
Onze conversatie-avonden vinden nog steeds 
plaats op Dinsdagavond in het Meerhuis. In 
de loop van Februari en Maart zullen enkele 
lezingen plaats hebben. Hierover meer in 
ons clubblad.

AFD. A’DAM IV.
Sekr.: 3e Oosterparkstraat 173 (OJ,
De 8e December vergaderden de besturen 
der beide vakgroepen UNFEG en UNTEG. 
In deze gecombineerde bestuursvergadering 
werd een voorstel van het Unteg-bestuur 
„om enige gemeenschappelijke bijeenkom
sten te organiseren voor de leden-esper- 
antisten uit beide takken van het trans
portbedrijf”, aangenomen. De eerste bijeen
komst had 16 Januari plaats in „nia klubejo” 
Falkstraat 10, waar kdo Klatil sprak over 
„Wat is IFETT en wat is haar doel?” Allen 
weten nu, wat het doel van IFETT is. Dus, 
kameraden aan de slag om Esperanto te 
verbreiden onder de 2.000.00 transportarbei
ders, aangesloten bij de ITF!
In de pauze en na de rede speelden gekdoj 
Bakker muziek. Kdino Klatil sprak in Esper
anto op verzoek der aanwezige vrouwen.
Met een geestdriftig gezongen „Internatio
nale” eindigde deze aangename en leer
zame avond en wij hopen, dat er nog vele 
zullen volgen. Namens het bestuur van 
UNTEG nodigde kdo Sterk ons uit op 4 Fe
bruari in hun clublokaal ’s Gravenhekje 4. 
Aan gekdoj Klatil en Bakker onze hartelijke 
dank voor de welwillende medewerking en 
ook een woord van dank namens het be

stuur aan kdinoj Esmeyer, Bes, Bosbeek en 
v. d. Star voor de heerlijke thee en koek, 
maar boven al voor de belangstelling en 
ijver, welke zij toonden le hebben voor onze 
groep.

Namens het bestuur: 
M. J, Lok, 2e secr.

AFD. A’DAM V. „Zamenhofa Grupo”. 
Secr.: De Kempenaerstraat 58 \ 
Aangezien kdo F. ten Hagen wegens ver
schillende werkzaamheden niet meer in 
staat is, secretaris van onze afdeling te 
blijven, heeft men in de ledenvergadering 
van 15 Januari besloten kdo Roelofs Jr. 
als zijn opvolger te benoemen. Voor kdo 
Ten Hagen, is een woord van dank hier 
zeker op zijn plaats.
Voorts zag ik gaarne, dat voor onze z.g. 
kvinopsistemo, zich nog enige leden bij mij 
opgaven om als leider van zo’n groepje te 
fungeren. Aanstaande Dinsdagavond hoop 
ik U allen op de conversatie te zien.
Postjeskade 453. G, Roelofs Jr., secr.

AFD. A’DAM VIL „Esperanto Venkos”. 
Secr.: Zwaluwstraat 21 (NJ.
Onze afdeling hield op 24 Jan. de jaarver
gadering. Alle jaarverslagen werden goed
gekeurd. De aftredende bestuurders werden 
herkozen en een vacante plaats bezet, zo
dat het bestuur nu als volgt is samenge
steld: kdoj A. v. Haren, voorz.; B. A. Drees- 
man, le secr.; F. Lavell, 2e secr.; A. Mees
ter, le penningm.; J. v. Zalingen, 2e penning
meester en kdino C, M. Sinnema, bibliothe
caris; A. v. Os, commissaris.
Den leden wordt aangeraden, beter dan 
voorheen, onze conversatieavonden te be
zoeken, zodat de diverse leiders, welke 
steeds het nuttige en aangename voor deze 
avonden weten te brengen, hierin enige vol
doening vinden.
Tevens wordt hiermede nogmaals de aan
dacht gevestigd op het feit, dat onze af
deling op 6 Februari 1935 5 Jaren bestaat. 
De afdeling zal deze dag feestelijk her
denken op Zaterdag 16 Februari in gebouw 
Schaap, Meeuwenlaan 116.
Deze avond is natuurlijk ieder lid aanwezig.

AFD. A’DAM IX.
Secr.: Roggeveenstraat 24*.
Jaarvergadering van 11 Jan. De jaarrap
porten van secretaris en penningmeester 
werden goedgekeurd. Niettegenstaande het 
grootste gedeelte onzer werkloos is en een 
10-tal leden bedankte, bleek dat wij toch 
tevreden kunnen zijn. Het samenstellen van 
een maandprogram werd aangenomen.
Het bestuur werd in zijn geheel herkozen. 
Wat er gedaan zal worden als de afd. 5 jaar 
bestaat, zal nader worden besproken. Ten 
slotte werd het gedrag van enige leden be
sproken; herhaalde malen werd hen reeds 
verzocht een regeling te treffen. Het resul
taat is, een verlies in de kas, verontwaar
digde leden en als gevolg een besluit om 
namen enz. in L E te plaatsen.
Geroyeerd is na herhaalde aanmaningen: 
F. de Roover, Assendelftstraat 29-, A’dam. 
Niettegenstaande dit, werken allen mede om 
de clubavonden zo te doen blijven als zij 
thans zijn. Nogmaals, een woord van lof aan 
onze twee declamators, hopende dat zij nog 
eens een herhaling geven.

AFD. A’DAM X. „La Espero”.
Secr.: Spaarndammerplantsoen 27,
Voor onze afd. sprak kdo Frans ten Hagen 
over zijn reis naar Valencia, in mooi Esper
anto zodat we als het ware den spreker 
van stad tot stad volgden. Een mooie avond, 
waarvoor den spreker nogmaals dank!
23 Januari hielden we onze vierde jaarver
gadering. Helaas, kon het jaarverslag van 
onze secr. dit jaar niet zo optimistisch zijn, 
als we zouden wensen. Onze afdeling heeft
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enkele gevoelige verliezen geleden, eerst 
door het uittreden van kdo De Lange, die 
hoofdbestuurder werd en door het verlies 
van onzen voorzitter, kdo D. Muller, die zijn 
krachten geheel gaat geven aan de nieuwe 
afd. 6 der Fed. We hadden evenwel het 
geluk als lid en tevens als nieuwe voor
zitter te winnen kdo G. Vrees. Welkom 
kdo G. Vrees met uw echtgenote!
Op 9 Maart geven we ons jaarfeest waar 
onze toneelgroep o.a. zal opvoeren het 
schone propagandastuk „Per Esperanto al 
mondpaco”. We rekenen op een volle zaal. 

Secr.
AFD. A’DAM XVII. „La Insuloj”.
Secr,: Ploegstraat 123.
22 Januari hielden wij onze jaarvergadering 
welke nu eens door alle leden was bezocht. 
Het jaarverslag van den secretaris werd 
goedgekeurd.
De kascontróle-commissie bracht lof uit be
treffende de kas, te meer daar kdo v. Dek
ken, la kas., tot zijn spijt zijn functie moest 
neerleggen. Wij willen kdo v. Dekken dan 
ook bedanken voor zijn werkzaamheden in 
onze groep.
Kdo L. v. Overmeeren aanvaardde de func
tie van la kas. en wij hopen, dat hij op de 
ingeslagen weg zal voortgaan.
Gekdoj, kdo v. Bos, Ie Conradstraat 1363, 
is bereid gevonden de conversatie-avonden 
te leiden voor de vervolgcursus. Dus gek
doj nu wij eindelijk een cursusleider bereid 
hebben gevonden, moeten ook allen trouw 
de clubavonden bezoeken.
Ons bestuur hoopt ook, dat de cursisten van 
Zondag en Maandag, nu zij de helft van de 
cursus gevolgd hebben, met de zelfde 
energie zullen doorgaan en Dr. Zamenhof 
tot voorbeeld nemen, die zijn gehele leven 
heeft gegeven voor onze mooie Internatio
nale taal.

A. Albrink, secr.
AFD. ANTWERPEN.
Secr.; Esscherstraat 16.
Op Maandag 7 Januari greep onze jaarver
gadering plaats.
De verslagen van secretaris en penning
meester werden goedgekeurd. Beide wezen 
op de lichte vooruitgang die de afdeling in 
het afgelopen jaar heeft geboekt.
Hierna had de bestuursverkiezing plaats. 
Werden herkozen als voorzitter: Em. Wille- 
kens; als secretaris Rik. Roelants, die thans 
ook als secretaris voor Vlaanderen door al 
de afdelingen werd aangeduid. In de ver
vanging van den aftredenden penningmeester 
werd aangesteld kdo. Weissenborn.
Deze vergadering wrerd door een groot aan
tal leden bijgewoond en de werklust derzelve 
doet ons het beste verhopen voor de toe
komst onzer afdeling.

AFD. APELDOORN.
Secr.: Ooiweg 36.
Ni okazigis la jarkunvenon je 22 Januaro. 
El la 43 membroj nur 13 ĉeestis. Kie vi 
restis neĉeestintoj ? Ĉar nia prez., kdino
J. Schiphorst pro transloĝiĝo forlasis nin, 
kdo De Weerd malfermis kaj prezidis la 
kunvenon. Unue li konstatis ke la jaro 
pasinta ne tute estis prospera por nia sekcio, 
tial ke en Oktobro ni pro morto perdis 
nian sekretariinon, kdino M. G. Kramers, 
kaj nun nia prezidantino forlasis nin. La 
membronombro preskaŭ restis konstanta. 
Post la raporto de nia kasisto montriĝis 
necese plialtigi la kotizon, aŭ rezigni nian 
kunvenejon. Decidis ni plialtigi la kotizon 
je dek cendoj pomonate. Tiu ĉi plialtigo por 
neniu estu kialo forkuri, sed instigo al 
varbado por nia sekcio por ke la kotizo 
povu esti altigata. Ju pli da membroj do, 
des malpli alta la kotizo povas esti. Plue 
ni pripensu ke oni ne fordonas sian idealon 
je 2Ĵ cendoj posemajne. Nia majstro kiu 
dum sia vivo fordonis multege por sia idealo 
estu nia ekzemplo. Ni elektis novan prezi

danton nome kdon J. M. Tervoorn. Al kdino
J. Schiphorst, kiu ekde la fondiĝo de nia 
sekcio estis prezidantino, multan dankon 
ni ŝuldas pro ĉio, kion ŝi faris.

La sekretario, G. de Weerd.

AFD. ARNHEM. „Fidu la estonton.”
Secr.: Beukenlaan 160.
22 Dee. hielden we onze Zamenhofavond. 
Kdo P. Krijt uit Amsterdam schetste o.a. 
het leven en de strijd van Zamenhof voor 
het esperanto. Ons zangkoortje „Antaŭen” 
gaf enkele nummers, die zeer in de smaak 
vielen. Eén onzer vrouwelijke leden decla
meerde gedichten van Baghy.
Onze begincursusen mogen zich in blijvende 
belangstelling verheugen, terwijl de conver- 
satieavonden, waar „La Progresanto” be
handeld wordt, langzamerhand door meer 
leden regelmatig bezocht wordt. Verschil
lende cursisten abonneerden zich op L E, 
hopen we dat straks hieruit nieuwe, actieve 
leden voortkomen.

AFD. BRUSSEL.
Secr.: Ninoofschesteenweg 525.
De 7e Januari hielden wij onze jaarlijkse 
vergadering, welke druk bezocht werd.
De verslagen van de penningmeesteres, van 
den districtssecretaris en van den afdelings- 
secretaris werden goedgekeurd. De cursus
sen door ons ingericht zijn niet geslaagd. 
Bij gebrek aan geld hebben wij geen vol
doende propaganda kunnen maken.
De arbeiderspers is thans jegens onze zaak 
gunstiger dan voorheen. Bladen als „De 
Democraat” (Vilvoorden), „De Toekomst” 
(Molenbeek) en „De Arbeider’ (Brussel) 
lassen regelmatig onze mededelingen in. Dit 
heeft voor nut onze Fed. te doen kennen. 
Kdo Geerts heeft zich belast om in een be
hoorlijke wijk der arbeidersgemeente 
Anderlecht propaganda te maken.
De volgende kdoj werden herkozen:
Kdo J. Deck, voorz.; kdo C. P. van Oost- 
veen, secr., Ninoofschesteenweg 525; kdino 
Germaine Deck, kashoudster, kdino A. van 
Gerfsom, districtssecretaris, G. Defnetstr. 72. 
De volgende vergadering vindt plaats op 
Maandag 18 Februari om 20 uur in het ge
wone lokaal waar we de congresvoorstellen 
zullen bespreken en tevens een afgevaar
digde kiezen.
Verder gewone bijeenkomsten elke Donder
dag in het Trambediendenhuis.

C. P. van Oostveen, secr.

AFD. DELFT.
Secr.: P. J. Kleineveld, 3e Nieuwsteeg 21. 
Onze afdeling hield 13 Januari voor een 
volle zaal haar eerste Zamenhofavond, 
welke in alle opzichten uitstekend geslaagd 
is. De voorzitter bracht woorden van dank 
aan kdo Kleineveld die zijn koperen jubi
leum vierde als esperantist en overhandigde 
hem een blijvend aandenken. Kdo Coppens 
uit Rotterdam bracht op schitterende wijze 
het werk van Dr. Zamenhof en het grote 
nut van Esperanto naar voren. Ook de 
zang der kinderen en dames en het verdere 
muzikale gedeelte van deze avond was uit
stekend verzorgd. Het toneelstukje; „Het 
congres in het jaar 2000”, dat vlot gespeeld 
werd, trok ieders belangstelling. De voor
zitter bracht een verdiend woord van dank 
aan alle medewerkers.

P. J. Kleineveld, secr.

AFD. GRONINGEN. „La Norda Stelo”.
Sekr.; James Wattstraat 42 a.
Onze afd. hield 23 Jan. haar jaarvergadering. 
De voorzitter opende deze flink bezochte 
vergadering, met de mededeling dat hij als 
voorzitter moest bedanken, daar hij niet ge
regeld op de samenkomsten aanwezig kon 
zijn. In zijn plaats werd kdo F. Munniksma 
gekozen. Daarna volgden de verslagen van 
den penningmeester, libro-servo en secr. De 
secr. en twee bestuurders werden herkozen.

Nadat de oorzaak van het teruglopen der 
cursusen onder de ogen was gezien en maat
regelen daartegen besproken waren, sloot 
de voorzitter deze geanimeerde vergadering. 
Nog rest ons een woord van dank aan onzen 
afgetreden voorzitter, voor de werkzaam
heden gedaan vanaf de oprichting onzer afd. 
in zijn verschillende bestuursfuncties.

M. G, Smit, secretaris.

AFD. VLAARDINGEN.
Secr.: 2e L. Gaelstraat 172.
Je la 16a de Jan. nia sekcio kunvenis. 
Ĉiuj anoj ĉeestis. Post le malfermo de la 
prezidanto, la sekretario kaj kasisto laŭt- 
legis Ia jarraportojn. La estraro estis reelek
tata, kaj konsistas el: kdoj C. S. de Graaf, 
prez.; C. H. v. Rees Jr., secr. kaj F. Kalis- 
vaart, kasisto.
La 23an de Jan., la prezidanto malfermis 
specialan kunvenon kaj bonvenigis la ĉees
tantojn kiuj grandnombre vizitis ĉi tiun fest
kunvenoj La programo estis riĉa kaj varia. 
Post kelkaj pianomuzikajoj sekvis prelego 
de nia prezidanto (tradukita de kdo Kalis- 
vaart) pri la vivo kaj idealo de Dro. Zamen
hof kaj Edw. Bellamy.
Post le paŭzo rakontis la kdoj Grootjans 
kaj Wallaart kelkajn humorajojn, pri kiuj 
la ĉeestantoj kore ridis.
Post la fermo de la prezidanto kantis ĉiuj 
„Fratoj al sun’ libereco”.

AFD. IJMUIDEN.
Secr.: Engelmundersweg 58.
De functies van het nieuwe bestuur zijn; 
Jae, Otto, prez.; D. Castricum, secr.; Mul
der, kas.; K. Dijkhuis, 2a kas.; A, v. Woen- 
sel, asesoro.
De bibliotheek, welke nog altijd bij den 
schenker v. d. Starre is, zal binnenkort wor
den overgebracht naar het konversatiege- 
bouw, waar wij in het vervolg alle leden 
elke Maandagavond van 7-10 uur ver
wachten.
Do gekamaradoj faru vian eblon.
Vizitu regule nian konversacian vesperon. 

La estraro.

AFD. ZAANDAM. „Antaŭen”.
Secr,; Ringweg 27.
Ĉi tie du el la kvar kursoj marŝas bone, 
nome de komencantoj kaj la kurso por 
diplomo A. Sed la daŭriga kurso kaj kon- 
versacio-vespero estis preskaŭ ĉiam malbone 
vizitataj.
Kial? Ĉu la kdoj pensas, ke ni luis la salo
non nur por malhavi la monon?
Vizitu la daŭrigan kurson, alie via tempo 
kaj peno de la pasintvintro estos forĵetita. 
En nia jarkunveno ni decidis tri monatojn 
senpage doni al la kursanoj L E, por kona
tigi ilin kun nia movado. La kontrolkomitato 
trovis la kason en bona ordo. Secr.

AFD. WESTZAAN. „Zamenhof”.
Secretariaat; G. 47.
La 14an de Januaro ni okazigis nian ge- 
membroj-kunvenon. Preskaŭ ĉiuj ĉeestis. Ni 
uzos alian lernlibron por kiel eble plej multe 
paroli esperantlingve.
Dum 3 monatoj ni donas L E al Ia lernantoj 
kaj al la infanlernantoj la infangazeton „La 
Vojo”.
Al la Vara ni sendis dankesprimon pro ĝia 
decido por dissendi dusemajne esperanto- 
programojn.
Al la lernantoj de la kcmenc-kurso. Ni 
decidis doni al vi nian fed.-gazeton. Ni espe
ras, ke vi ŝatos baldaŭ ĉi tiun gazeton. Ni 
esperas ankaŭ, ke vi vizitos la kurson ĝis 
ĝia fino kaj ke vi poste aliĝos al nia sekcio. 
Se iu el vi ne scias ion, denove ni konsilas, 
venu al iu el niaj gemembroj, ĉar ili estas 
pretaj por helpi vin. Ni intencas baldaŭ in
viti iun eksterlandan esperantiston. Ni espe
ras, ke vi ĉiuj ĉeestos. Vi lernu do diligente, 
por ke vi povu kompreni lin.

T, Brink-Blomberg, sekr.-ino.
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